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افتتاحـيـة

�ام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله  �اة والسَّ احلم�د هلل رب العامل�ن، والصَّ

ين. وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

وبعـــد: 

في�ر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري بدب��ي - إدارة 
م إصداَره�ا اجلديد » البـارق يف قطع السـارق « إىل مجهور  البح��وث « أن تق�دِّ

القراء من املفتن والفقهاء العاملن، والسادة الباحثن واملثقفن واملتطلعن إىل 
املعرف�ة.

مة املتفنن اإلمام  وهو كتاٌب مهمٌّ جدًا وممتٌع جدًا، إذ تناول فيه مؤلفه العلاّ
جلل الدين السيوطي حقوق املؤلاّفني ورضورة احلفاظ عليها، وهو ما يسمى 
اق  اّ اق احلديـث، وسرُ اّ يف عرصنـا حقـوق امللكيـة الفكريـة، وقد تناول فيـه سرُ

عر بألفاظه ومعانيه. اق الشاّ اّ التصانيف، وسرُ

ز كلمه بإيـراد مقامتني تصبان يف  ومـن لطائـف الكتاب أن املؤلاّف عـزاّ

افتتاحيـــة
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املوضوع نفسـه، ومها »ظلمة اخلالدي« البن القيرساين، و»تعلق الشـص يف 
حلق اللص« لسعد الدين سعد اهلل.

وقد قام الدكتور عبد احلكيم األنيس كبري باحثني أول يف إدارة البحوث، 
بتحقيق هذا الكتاب القيم عىل ثلث نسـخ خطية من املدينة املنورة والقاهرة 

ب فوائده، ويتمم مقاصده. م له وعلق عليه بام يقرِّ وقداّ

وإذ تقومرُ اإلدارة بنرش هذا الكتاب ألول مرة فإهنا ترجو أن يكون إضافة 
حقيقيـة للثقافة اإلسـلمية املعارصة، وإسـهامًا تراثيًا معـارصًا يف جمال محاية 

حقوق امللكية الفكرية.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 
حفظه�ا اهلل تع�اىل التي حت�ب العلم وأهله، وت�ؤازر قضايا اإلس�ام والعروبة 
 بكل متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد 
آل مكتـوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يش�يد 

جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطابه.

راجن من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، 
وأن يوفق إىل مزيد من العط�اء عىل درب التميز املنش�ود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم 
��د وعىل آله وصحبه أمجعن. سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 



�

أضـــواء

تَشبِّعرُ بام مل يعط كلبس ثويب زور «. -  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » المرُ
أخرجه مسلم )2129(.

- وقال األصمعي: » ِمن حقِّ َمْن يقبسك علاًم أن ترويه عنه «.
زاد الرفاق )351/1(.

- وق�ال اب�ن عبد الرب: » يقال: إن ِمن بركة العلم أن تضيف اليشء 

إىل قائله «.
جامع بيان العلم )922/2(.

- وقال النووي: » ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي ترُسـتغرب 

إىل قائلها، فمن فعل ذلك بورك له يف علمه وحاله ... «.
بستان العارفن ص 47.

- وقال حممد بن عبد امللك الفارقي )ت: 564 ه�(:

إذا أفـــادَك إنســـاٌن بفـائــدٍة

وقـل: فـلٌن جـزاه اهللرُ صاحلــًة

ـْكَرهرُ أبدا مـن العلـوم فَأْدِمـْن شرُ

أفادنيهـا وَألـِق الكِْبَ واحلسـدا

طبقات الشافعية الكربى )137/6(

أضـــواء
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احلم�د هلل، وَص�ىّل اهلل وَس�ّلم وب�ارَك ع�ىل رس�وله ومصطف�اه، وعىل آله 

وصحبه وَمْن وااله.

ـارق« لإلمام ج�ال الدين  وبع����د: فه�ذا كت�اب »البـارق يف قطـع الساّ

الس�يوطي، وه�و كتاٌب جدي�د مل يطبع من قب�ل، يندرج يف كت�ب محاية امللكية 

الفكرية -كام يقال يف هذا العرص -، وقد كان للسيوطي فضل السبق إىل إفراد 

هذا املوضوع بالتأليف قبل »532« س�نة، إذ أّلفه يف ش�وال سنة 901 ه�، وقد 

اق الّتصانيف،  ّ اق احلدي�ث، ورسرُ ّ اق ثاث�ة أقس�ام، وه�م: رسرُ ّ قس�م في�ه الررُّ

لِّ قس�م بام يناسب، وال أعلم أحدًا سبقه إىل هذا  اق الّش�عر، وتكّلم عىل كرُ ّ ورسرُ

التقس�يم والتأصي�ل. نعم هناك من أّلف يف رسقة الش�عر، ويف رسقة احلديث، 

ولكن ال نعلم من مجع بن هذه األقسام وبّينها هكذا.

وق�د كان تأليف هذا الكتاب بعد رسقٍة تعرض�ت هلا أربعة من مصنفات 

املؤل�ف كام ذك�ر فيه، وقد أهبم هو اس�م هذا الس�ارق، وذكره بع�ض العلامء، 

وليس من هدفنا الكشف عنه هنا، فحسبنا التأصيل العلمي هلذا املوضوع.

مقدمــــة التحقيق
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وهذا الكتاب ثابترُ النسبة إىل السيوطي فقد ذكره يف »فن األدب والنوادر 

واإلنش�اء والش�عر« ضمن رس�الته »فهرس�ت مؤلف�ايت«، التي س�اقها تلميذه 

الّش�اذيل يف كتاب�ه » هبج�ة العابدي�ن برتمجة حاف�ظ العرص جال الدي�ن «)1(، 

وذكره الّش�اذيل يف موضعن آخرين: مرة باس�م: »البارق يف قطع السارق«)2(، 

ومرة باسم: »البارق يف قطع يد السارق«)3( بإضافة لفظ »يد«، وقد وقفترُ عىل 

نسختن منه، وليس فيهام هذه الزيادة.

وبدوهن�ا كذل�ك ذك�ره احل�اج خليفة وق�ال: »رس�الة كتبه�ا )4( ملا رسق 

بعض املعارصين له كتابًا )5(، ونس�به لنفس�ه ومل يكن عنده غريه، فأّلفه لتبن)6( 

ذلك «)7(.

وقول�ه: »ومل يكن عنده غريه« أخذه - فيام يبدو - من الش�عراين)�(، وهو 

غريب، والكتب التي أخذها السارق أو أخذ منها معروفة موجودة عند مؤلفها 

 اإلمام الس�يوطي وتاميذه، وقد نعى الس�يوطي عىل ذل�ك الرجل عدم الَعْزو 
ال أنه أخذها وغّلها.

)1( ص )250(.
)2( »هبجة العابدين« ص )�27(.

)3( السابق ص )122(.
)4( كذا قال ثم ذّكر الضمري .

)5( بل كتبًا .
)6( كذا .

)7( »كشف الظنون« )217/1(.
)�( انظر ترمجة السيوطي يف »الطبقات الصغرى« ص )27(.
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ومل يذك�ر هذا الكت�اب يف قائمة مؤلفات الس�يوطي يف كتابي�ه »التحدث 

بنعم�ة اهلل« و »حس�ن املح�ارضة« ألن�ه أّلفه س�نة 901 ه�، وتلك�ام القائمتان 

متقدمتان عىل هذا التاريخ.

وقب�ل االنتقال إىل الفق�رة اآلتية ال بد من اإلش�ارة إىل أن بعض الباحثن 

س�ّمى الكت�اب »ب�ارق يف قط�ع ي�د الس�ارق«)1( - متابع�ًا م�ا جاء يف كش�ف 

الظنون -، وال بد من إضافة »ال«، وبعضهم س�اّمه »حدة اللبن البارق يف قطع 

يد السارق«)2(. وهذان كتابان، وصواب عنوان األول »زبدة اللبن«.

- مصادره:

اس�تقى الس�يوطي مادة كتابه من مص�ادر كثرية، وقد أحصيته�ا، ورّتبتها 

حسب وفيات املؤلفن هكذا:

القرن الثالث

- مسند الشافعي )ت: 204 ه�(.

- خمترص املزين )ت: 264 ه�(.

- الزهرة ملحمد بن داود األصبهاين )ت: 297 ه�(.

)1( انظر: آثار السيوطي هلال ناجي ص )�7(.
)2( انظر: »اإلمام احلافظ جال الدين الس�يوطي معلمة العلوم اإلسامية« ص )343(. 

وكان املؤلف قد ذكره عىل الصواب ص )325(. 

مقدمــــة التحقيق
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القرن الرابع

- أمايل ابن دريد )ت: 321 ه�(.

- الضعفاء للعقييل )ت: 322 ه�(.

- أخبار أيب متام ملحمد بن حييى الصويل )ت: 335 ه�(. ونقل عن الصويل 

يف موضع ومل يسم مصدرًا، ولعل النقل من »الوايف بالوفيات«.

- الضعفاء البن حبان )ت: 354 ه�(.

- الطرباين )ت: 360 ه�(، ويريد املؤلف: »املعجم الكبري«.

- الكامل البن عدي )ت: 365 ه�(.

- طبقات النحويني للزبيدي )ت: 379 ه�(.

- الوساطة لعيل بن عبد العزيز اجلرجاين )ت: 392 ه�(.

القرن اخلامس

- األنموذج للحس�ن بن رش�يق القريواين )ت: 463 ه�(، وربام نقل منه 

بواسطة: »الوايف بالوفيات«.

- كتب إمام احلرمن عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني )ت: �47 ه�(.
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القرن السادس

- املقامات للحريري )ت: 516 ه�(.

- ظرُلمة اخلالدي ملحمد بن نرص القيراين )ت: �54 ه�(.

لفي )ت: 576 ه�(. - أبو طاهر السِّ

- الضعفاء البن اجلوزي )ت: 597 ه�(.

القرن السابع

- كتب الرافعي )ت: 623 ه�(.

- معجم األدباء لياقوت احلموي )ت: 626 ه�(.

- املطرب من أشعار أهل املغرب البن دحية )ت: 633 ه�(.

- رسائل ابن األثري )ت: 637 ه�(.

- فهرست أيب احلسن الشآري )ت: 649 ه�(.

- البسملة أليب شامة املقديس )ت: 665 ه�(.

- التذكرة ليوس�ف بن أمحد األس�دي الدمش�قي اليغم�وري )ت: 673 

ه��(، وقد رأى الس�يوطي منه س�ت جمل�دات، ثاث بمكة، وث�اث بالقاهرة 

بخطه، كام يف مقدمة كتابه: »بغية الوعاة« )5/1(.

مقدمــــة التحقيق
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- كتب النووي )ت: 676 ه�(، ومنها »هتذيب األسامء واللغات«.

- تاريخ ابن خلكان )ت: 6�1 ه�(، ويريد: »وفيات األعيان«.

- احلس�ن بن ش�اور الكناين )ت: 6�7 ه�(، وله »ديوان«، ولعله نقل منه 

مبارشة.

، مقامة من إنش�اء س�عد الدين س�عد اهلل  ـصِّ يف حلق الاّلصاّ - تعلـق الشِّ

)لعله الفارقي املتوىف سنة 691 ه� بدمشق(.

القرن الثامن

- الذيل والتكملة البن عبد امللك )ت: 703 ه�(.

- ميزان االعتدال للذهبي )ت: �74 ه�(.

- رشح الشـواهد البن هشام األنصاري )ت: 761 ه�(، ويريد »ختليص 

الشواهد«.

- تاريخ الصفدي )ت: 764 ه�(، ويريد: »الوايف بالوفيات«.

- أعيان العرص للصفدي.

- رشح المية العجم للصفدي، ويريد: »الغيث املسجم«.

- طبق�ات الفقهاء لتاج الدين الس�بكي )ت: 771 ه�(. ويريد: »طبقات 

الشافعية الكبى«.
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- األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي أيضًا.

القرن التاسع

- حياة احليوان للدمريي )ت: ��0 ه�(.

- كتب ابن حجر العسقاين )ت: �52 ه�(، ومنها: انتقاض االعرتاض.

- الشهاب املنصوري: أمحد بن حممد السلمي )�79 أو 799 -��7 ه�(. 

والنقل من »ديوانه«.

وله مصادر شفوية:

- فم�ن ذلك قوله: »أخربين بعض الفض�اء«، وذكر خربًا عن ابن حجر 

وأحد تاميذه.

وثمت نصوص مل يذكر مصادرها، وقد كشفترُ عددًا منها، وبقي عدٌد آخر.

- نسخ الكتاب:

وقفترُ له عىل ثلث نسخ:

- األوىل: ضمن جمموع كله للسيوطي يف مكتبة اخلتني ضمن مكتبة امللك 

عبد العزيز يف املدينة املنورة برقم )36()1(، وقيل: إنه بخط تلميذه الشيخ حممد 

ابن عيل الداودي املالكي، وال يصح هذا، وإْن جاء ذلك يف آخره، وقد جاء يف 

)1( تفضل األخ الكريم الشيخ محد الصايغ بتصوير هذا املجموع، فله الشكر والدعاء.

مقدمــــة التحقيق
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آخر إحدى رسائل املجموع، وهي »ضوء البدر« )الورقة 109(: »وكتب ذلك 

بي�ده الفانية عيس�ى بن أمحد ابن هش�ام األنصاري احلنب�يل«، واخلط واحد، مما 

يدلرُّ عىل أن هذا هو الناسخ، وأّنه َنَقَل من خط الداودي، وترك ما قاله كام هو. 

وهذا يفرِّ كثرة األخطاء والتحريفات التي ال يمكن أن تقع من الداودي.

وقد رأْيترُ خط الداودي عىل حوايش نسخة من »جممع الزوائد« للهيثمي، 

وهو خيتلف عن اخلط هنا.

وتقع هذه النسخة يف »17« ورقة )من �5-101(، ويف آخرها نرُقوٌل عن 

ابن حجر العسقاين )من 202-101(.

- الثانيـة: ضم�ن جمم�وع أيض�ًا يف مكتب�ة املس�جد النب�وي الرشي�ف، برقم 

��0/14 )36(، وهو منسوخ سنة 1275 ه� بخط مغريب. وتقع هذه النسخة يف 

)10( ورقات، وتنقص عاّم قبلها كثريًا. وهي مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب.

- الثالثة: جزء من هذا الكتاب حيتوي عىل مقامة »تعلق الش�ص يف حلق 

الل�ص« وخامت�ة الكتاب، وقد نرُس�بت هذه »املقام�ة« إىل الس�يوطي خطأ )1(، 

والص�واب أن�ه ناقل هلا ال منش�ئ كام يظهر من س�ياقها ومضموهنا وأس�لوهبا 

وتعليق الس�يوطي عليها. وقد نس�بها هو إىل َمْن س�امه »الرشيف س�عد الدين 

س�عد اهلل «، والذي حيمل هذا االس�م من العلامء الصدر الرئيس س�عد الدين 

)1( أول من نس�بها إليه البغدادي يف »هدية العارفن« )97/2(، وتابعه آخرون. وس�أبن 
ذلك يف موضع آخر إن شاء اهلل تعاىل.
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س�عد اهلل بن م�روان الفارقي الش�افعي الكاتب باملدرس�ة النارصية بدمش�ق، 
املتوىف سنة 691 ه�، فلعله هو املقصود.

وهذا اجلزء يف مكتبة األزهر ضمن جمموع برقم )92545(، ويقع يف »4« 
ورقات.

وق�د ذك�ر ل�� »الب�ارق« نس�خة يف أكاديمية لي�دن )جمموع�ة بريل/برقم 
)369(، وبّن األس�تاذ قاس�م السامرائي أهنا نس�خة من »الفارق بن املصنف 
ِكَر أهنا بخط الداودي، واستبعد السامرائي ذلك  والسارق« ال »البارق«، وقد ذرُ

لكثرة األخطاء فيها، ولنوع الورق واخلط، كام قال يف مقدمة نرشه هلا )1(. 

ولعل الناس�خ هو نفس الناسخ الذي كتب »البارق«، واجلدير بالذكر أن 
جمموعة بريل أصلها من املدينة املنورة، فكلتا النسختن مدنية الدار.

- خطة التحقيق:

اختذت النس�خة األوىل أصًا، لتاممها وألين ظننته�ا بخط الداودي أوالً، 
وقابل�ترُ النس�ختن األخرين هب�ا، وأثبترُّ الف�روق املهمة، وجت�اوزترُ أخطاء 
النس�اخ الثاث�ة إال قليًا، وذل�ك بعد مراجعة النق�ول ومقابلته�ا بمصادرها 
�ق منها، وق�د ضبطترُ النص وعّلقترُ علي�ه، وعرفترُ ببعض األعام،  والتحقرُّ
وحاولت تفتيح النص، ومل أرُكثِْر من التعليق حرصًا عىل عدم اإلثقال، وَش�ْغِل 

القارئ عن األصل.

)1( انظ�ر: جملة عامل الكت�ب، املجلد الثاين، العدد الرابع، ربي�ع اآلخر 1402 ه�- يناير/
فرباير 19�2م، ص )743-742(.

مقدمــــة التحقيق
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وصدرت النصَّ بمقالني:

األول: بعنوان: بيان حممد بن إس�حاق النديم للرقات العلمية واألدبية 

يف كتابه »الفهرست«.

والثـاين: بعنوان: ع�زو النقول واالعرتاف بالفضل عند علامء املس�لمن. 

رة هبذا املوضوع املهم. ليكونا مدخًا له، وليبينا عناية العلامء املبكِّ

وكان ال�داودي ق�د أحلق فوائ�د يف ذات املوض�وع م�ن كام احلافظ ابن 

حجر، وقد نقلها من خطه، وخط تلميذه الس�خاوي، ونقلها الناس�خ، فأثبتها 

هنا أيضًا لقيمتها العلمية، وإثرائها املوضوع.
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بيان حممد بن إسحاق النديم

للسرقات العلمية واألدبية

م�ن املعلوم أنَّ كتاب »الفهرس�ت« ملحمد بن إس�حاق النديم هو كام قال 

يف مقدمت�ه: » فهرس�ت كت�ب مجيِع األمم م�ن العرب والعج�م، املوجود منها 

بلغ�ة العرب وقلمها يف أصناف العلوم، وأخب�ار مصنّفيها، وطبقات مؤّلفيها، 

وأنس�اهبم، وتأري�خ مواليده�م، ومبل�غ أعامره�م، وأوقات وفاهت�م، وأماكن 

َع إىل عرصنا هذا وهو  ِ بلداهن�م، ومناقبهم، ومثالبه�م، منذ ابتداء كل علم اخرترُ

سنة سبع وسبعن وثاث مئة للهجرة «)1(.

وه�ذا م�رشوٌع كب�ري أراد من�ه النديم أْن ي�ؤرخ للثقاف�ة العربية يف س�ائر 

مناحيه�ا، يف واقعه�ا وماضيها، وأصوهل�ا ومصادرها، الع�ريب منها واملرتجم، 

القريب منها والبعيد.

وق�د نظ�رترُ يف الكت�اب فرأيترُ�ه اهتم كث�ريًا بموض�وع نس�بة الكتب إىل 

َ املنحول، واملجهول، واملروق، واستخرجترُ هذا يف بطاقات،  مصنِّفيها، وبنَّ

وأرُورد هن�ا ما يتعلق بالرقات العلمية واألدبي�ة، ثم أرسد الكتب التي تولت 

بيان الرقات:

)1( »الفهرست« )3/1(. 

بيان النديم للسرقات العلمية واألدبية
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1( السرقات العلمية

وه�ي:  ألف�اظ  ع�دة  الرق�ات  ع�ىل  كام�ه  يف  الندي�مرُ  اس�تعمل 
 »انتحل�ه« و»ادع�اه« و»س�لخه«، وق�د ق�ال ه�ذا بح�ق مخس�ة مؤلف�ن، وهم 

- مرتبن عىل حسب وفياهتم -:

1- أبو معرش البلخي )ت: 2�2 هـ وقد جاوز املئة(:

نق�ل الندي�مرُ حكاي�ة تتعلق بس�ند بن ع�يل )ت بعد �21 ه��( من خط 
اب�ن املكتفي قال: »ق�رأترُ يف كتاب بخط ابن اجلهم ما ه�ذه حكايترُه: كتاب 
»املدخل« لس�ند بن عيل، وهبه أليب مع�رش فانتحله أبو معرش، ألّن أبا معرش 
تعّلم النجوم عىل كرب، ومل يبلغ عقل أيب معرش صنعة هذا الكتاب، وال التسع 
املقاالت يف املواليد، وال الكتاب يف القرانات املنس�وب إىل ابن البازيار، هذا 

كله لسند بن عيل«)1(.

2- أبو العنبس حممد بن إسحاق الكويف الصيمري )ت: ��2 هـ(:

ق�ال يف ترمج�ة أيب معرش: جعفر بن حممد البلخي: »ول�ه من الكتب: .... 
كتاب »األصول« واّدعاه أبو العنبس«)2(.

3- حممد بن زكريا الرازي )ت: 313 هـ(:

ق�ال يف ترمجت�ه: » وكان يقول : إّنه قرأ الفلس�فة عىل البلخ�ي. وهذا كان 
من أهل بلخ، يطوف الباد، وجيول األرض، حس�ن املعرفة بالفلسفة والعلوم 

قال: إّن الرازي ادعى كتبه يف ذلك. القديمة، وقد يرُ

)1( »الفهرست« )239-23�/2(.
)2( »الفهرست« )243/2(.
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 ورأيترُ بَخطِّه شيئًا كثريًا يف علوم كثرية، مسودات ودساتري مل خيرج منها 

. وقيل: إّن بخراس�ان كتب�ه موج�ودة، وكان يف زمان  إىل الن�اس كت�اٌب ت�امٌّ
الرازي«)1(.

�- حممد بن حييى الصويل )ت: 330هـ(:

قال النديمرُ أوالً يف ترمجة أمحد بن برش امَلْرثدي الكبري )ت: 2�4ه�(:

»وله من الكتب: كتاب »أشعار قريش«، وعليه عّوَل الصويل يف »األوراق« 
وله انتحل، ورأيت الدستور بخط املرثدي«)2(.

ث�م ق�ال يف ترمجة الص�ويل: » وله من الكت�ب: كت�اب »األوراق يف أخبار 
ل يف تأليفه عىل كتاب املرثدي  ه... وهذا الكتاب عوَّ اخللفاء والشعراء« ومل يتمَّ
يف »الش�عر والش�عراء«)3(، ب�ل نقله نق�ًا وانتحله. وقد رأيترُ دس�تور الرجل 

خرج من خزانة الصويل، فافتضح به«)4(. 

�- أمحد بن حممد بن الفقيه اهلمذاين )كان حيًا سنة ��3 )5(هـ(:

ق�ال يف ترمجته: »له من الكتب: كتاب »البل�دان«، نحو ألف ورقة، أخذه 
من كتب الناس، وسلخ كتاَب اجليهاين«)6(. 

)1(  »الفهرست« )307/2(.
)2( »الفهرست« )401/1(. 

)3( سّماه يف ترمجة املرثدي: »أشعار قريش«.
)4( »الفهرست« )465/1(.

)5( قال هذا ابن الساعي يف »الدر الثمن« ص )2�2(.
)6( »الفهرست« )474/1(.

بيان النديم للسرقات العلمية واألدبية
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واجليهاين هو أمحد بن حممد بن نرص الكاتب وزير نرص بن أمحد الساماين، 

وله من الكتب: كتاب »املسالك واملاملك«)1(.

وق�د يس�تعمل النديم لفظ »أخ�ذه« بمفرده، وهذا لف�ظ حمتمل ألكثر من 

 وج�ه : قال يف ترمجة النرض بن شميل )ت:204 ه�( صاحب كتاب »الصفات«: 

» ومنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سام كتاَبه »غريب املصنّف«)2(. 

ومل َيذكْر شيئًا من ذلك يف ترمجة أيب عبيد، وقد أثنى عليه ثناء مجيًا فقال: 

»كان ذا فضٍل وديٍن وسرٍت ومذهٍب حسن«)3(.

ث�م َنَق�َل ع�ن محاد بن إس�حاق ب�ن إبراهيم أّنه ق�ال: قال يل أب�و عبيد: 

: نع�م، وقال يل: فيه  عرض�َت كتايب يف »الغري�ب املصنّف« عىل أبيك؟ قلترُ

تصحي�ف مئتي ح�رف. فقال أبو عبيد: كتاٌب مثل ه�ذا يكون فيه تصحيفرُ 

مئتي حرف قليٌل«)4(. 

وَذَكَر بعد قليل عيلَّ بن حممد بن وهب أحد أصحاب أيب عبيد، وَنقل عنه 

أّنه قال: »سمعترُ أبا عبيد يقول: هذا الكتاب أحبرُّ إيّل من عرشة آالف دينار. 

 ق�ال: فاس�تفهمترُه ث�اث مرات، فق�ال: نعم أح�برُّ إيّل من ع�رشة آالف دينار 

)1( انظر »الفهرست« )42�/1(.
)2( »الفهرست« )145/1(.
)3( »الفهرست« )215/1(.
)4( »الفهرست« )216/1(.
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- يعن�ي » الغري�ب املصنف « -، وعدد أبوابه -عىل م�ا ذكر- ألف باب، ومن 
شواهد الشعر ألف ومئتا بيت « )1(.

وليس هذا بكام َمْن عّول يف الكتاب عىل غريه، ففي قول النديم »أخذه« 
 حاج�ة إىل البي�ان، ولع�ّل األدق م�ا قال�ه اب�ن درس�تويه )ت: 347 ه��( عن 
�بِق إىل مجي�ع مصنفاته، فمن ذلك »الغري�ب املصنف«، وهو  أيب عبي�د: » قد سرُ
أجل كتبه يف اللغة، فإنه احتذى فيه كتاب النرض بن شميل املازين الذي يسميه: 

كتاب »الصفات« ... وهو أكرب من كتاب أيب عبيد وأجود «)2(.

2( السرقات األدبية

اعتنى النديمرُ يف ذكر الشعراء أْن يشري إىل َمْن عرف بالرقة، رسقة املعاين 

أو األلفاظ، أو كليهام معًا، وقال هذا بحق مخس�ة ش�عراء، أرُوردهم مرتبن عىل 

حسب وفياهتم:

يد )ت نحو: 2�0هـ(: 1- سعيد بن محرُ

م يف صناعته، جّيد  قال عنه: » كاتٌب ش�اعٌر مرتس�ل، عذب األلفاظ، مقدَّ

التناول للرقة، كثري اإلغارة، » لو قيل لكام س�عيد وشعره: ارجع إىل أهلك 

ملا بقي معه منه يشء«، ه�ذا لفظ أمحد بن أيب طاهر «)3(. 

)1( »الفهرست« )217/1(.
)2( »تاريخ بغداد« )404/12(، ط مرص.

)3( »الفهرست« )3�4/1(.

بيان النديم للسرقات العلمية واألدبية
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2- أمحد بن أيب طاهر )ت:2�0هـ(:

نق�ل النديمرُ عن جعفر ب�ن محدان أنه قال يف كتابه »الباهر« عنه: » كان من 
أرسق الناس لنصف بيت وثلث بيت. قال: وكذا قال يل البحرتي فيه «)1(.

3- الرسي بن أمحد الكندي الرفاء )ت:3�2هـ(:

قال عنه: » من أهل املوصل، شاعٌر مطبوٌع، كثري الرقة «)2(. 

وق�ال يف ترمجة الش�اعر أيب منص�ور بن أيب بّراك: » هذا أس�تاذرُ الري بن 
قال: إنَّ الري رسق شعره وانتحله «)3(. أمحد الكندي، شاعٌر جمّود. ويرُ

�، �- اخلالديان املوصليان: أبو بكر حممد )ت نحو 3�0هـ( وأبو عثامن 
سعيد )ت: 3�1هـ( ابنا هاشم:

: » كانا ش�اعرين أديبن حافظن رسيعي البدهي�ة. قال يل أبو بكر  ق�ال النديمرُ
منهما: - وقد تعجبترُ من كثرة حفظه ورسعة بدهيته ومذاكرته -: إيّن أحفظرُ ألَف 
سَمر، كل سمر يف نحو مئة ورقة. وكانا مع ذلك إذا استحسنا شيئًا غصباه صاحَبه، 

حيًا كان أو ميتًا، ال عجزًا منهام عن قول الشعر، ولكن كذا كانت طباعهام «)4(.

هذا ما قاله النديم عن الرقات العلمية واألدبية، وال يعني هذا التس�ليم 
بكل ما قاله، بل إنه يفتح الباب للدراسة والفحص واالنتباه.

)1( »الفهرست« )451/1(.

)2( »الفهرست« )546/1(.

)3( »الفهرست« )543/1(.

)4( »الفهرست« )545/1(.
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3- املؤلفات يف السرقات

ذكر النديمرُ كتبًا كثرية ألفها العلامءرُ واألدباءرُ والش�عراءرُ لبيان الرقات   
وكش�ف أصحاهب�ا، وق�د تتبعترُها فبلغْت أربع�ة عرش كتابًا ألحد ع�رش مؤلفًا، 
وه�ذه هي مرتبة عىل حس�ب وفي�ات مؤلفيها، لنعرف الس�ابَق من الاحق يف 

العناية بالتأليف يف هذا اجلانب املهم:

ميـت مـن القرآن وغريه البن كناس�ة: عب�د اهلل بن حييى  1- سقـات الكرُ
الكويف )ت: 207ه�()1(.

2- االستعداء عىل الشعراء أليب احلسن املدائني )ت: 215، أو 225 ه�()2(.

يت )ت: 246ه�()3(. 3- سقات الشعراء وما اتفقوا فيه البن السكِّ

�- إغارة كثِّري عىل الشعراء للزبري بن بكار )ت: 256ه�()4(. 

�- سقات الشعراء ألمحد بن أيب طاهر طيفور )ت:2�0ه�(.

�- سقات البحرتي من أيب متاّام، له أيضًا)5(.

 �- الرسقات البن املعتز )ت:296ه�()6(.

)1( »الفهرست« )213/1(.

)2( »الفهرست« )321/1(.

)3( »الفهرست« )220/1(.

)4( »الفهرست« )342/1(.

)5( »الفهرست« )452/1(.

)6( »الفهرست« )359/1(.

بيان النديم للسرقات العلمية واألدبية
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�- رسـالة يف مسـاوئ أيب نـواس وسقاتـه الب�ن ع�امر الثقف�ي )ت: 
314ه�()1(.

�- الرسقات جلعفر بن حممد بن محدان املوصيل الفقيه )ت: 323ه�(.

ه ولو أمتَّه الستغنى الناسرُ عن كل كتاب يف معناه «. قال النديم: » ومل يتمَّ

10- الباهر يف االختيار من أشـعار املرُْحَدثني وبعض القدماء والرسقات، 
له أيضًا )2(.

ام أليب ضي�اء ب�رش ب�ن حيي�ى القتبي  11- سقـات البحـرتي مـن أيب متاـّ
النصيبيني)3(.

12- كتاب الرسقات الكبري، له أيضًا. ومل يتمه)4(.

13- األشـعار املختـارة والصحيحـة منهـا واملعـارة ملحمد بن إس�حاق 
الراج النيسابوري )ت: 362ه�()5(.

مها للحس�ن بن برش اآلمدي  �1- كتاب يف أنَّ الشـاعرين ال تتفق خواطررُ
البرصي )ت: 371ه�()6(.

)1( »الفهرست« )505/1(. وكان قد ذكر يف ترمجته )459/1(: »مثالب أيب نواس«.
)2( »الفهرست« )460/1(.

)3( مل يذك�ر الندي�م تاري�خ وفاته، ونقل عن�ه ياقوت يف »معجم األدب�اء« )746/2(، ومل 
يذكر له تاريخ وفاة. ولكن النديم ذكره بعد جعفر بن حممد بن محدان فتابعته.

)4( »الفهرست« )460/1(.

)5( »الفهرست« )47�/1(.

)6( »الفهرست« )479/1(.
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عزو النقول واالعرتاف بالفضل

عند علماء املسلمني

يًا كذلك  ين، ومنبِعٌث عنه، وهلذا كان متحلِّ إنَّ العلم يف اإلسام مرتبٌط بالدِّ

بأخاق اإلسام من الصدق واإلخاص، وقد أكَد العلامءرُ هذا املنهج الرفيع، 

ولعلَّ من املستحسن إيراد يشء مما قالوه ونقلوه وفعلوه يف هذا املجال:

* قال ابن مجاع��ة:

» صح عن سفيان الثوري ]ت: 161ه�[ رمحه اهلل أّنه قال: إّن نسبة الفائدة 

إىل مفيدها من الصدق يف العلم وش�كره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب 

يف العلم وكفره « )1(.

مّي :  * وجاء يف فوائد النََّجرْيَ

 قال العباس بن بّكار للضبّي ]ت: �16ه�[: ما أحسَن اختيارك لألشعار 

فلو زدتنا من اختيارك! 

فقال : واهلل ما هذا االختيار يل، ولكن إبراهيم بن عبد اهلل استرت عندي، 

فكن�ت أط�وف وأعود إليه باألخب�ار فيأنس وحيدثني، ث�م عرض يل خروٌج 

إىل ضيعت�ي أيام�ًا فق�ال يل : اجع�ل كتبك عندي ألس�رتيح إىل النظ�ر فيها، 

فرتك�ترُ عنده قمطرين فيهام أش�عار وأخبار، فلام ع�دترُ وجدترُه قد علَّم عىل 

)1( »هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك« )3/1(.

عزو النقول واالعتراف بالفضل عند علماء املسلمني
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 : هذه األش�عار، وكان أحفَظ الناس للشعر، فجمعترُه، وأخرجترُه فقال الناسرُ
اختيار املفّضل«)1(. 

* وق�ال اإلم�ام الذهب�ي يف ترمج�ة اخللي�ل ب�ن أمح�د الفراهي�دي )ت: 
170ه�(:

» قال أيوب بن املتوكل:

ِرِه بأنه أفاده، وإن استفاَد ِمْن أحد شيئًا  كان اخلليل إذا أفاد إنس�انًا شيئًا مل يرُ
أراه بأنه استفاد منه «)2(. 

* وق�ال األصمعي )ت: 216ه�(: » ِمن حقِّ َمْن يقبس�ك علاًم أن ترويه 
عنه «)3(.

* وروى البيهق�ي يف »املدخ�ل«)4( من طريق العب�اس بن حممد الّدوري، 
قال: » س�معترُ أبا عبيد القاس�م بن س�ام  ]ت: 224ه�[ يقول: إنَّ من شكر 
العلم أْن تقعَد مع قوم فيذكرون ش�يئًا ال حتس�نه، فتتعلم�ه منهم، ثم تقعد بعد 
ذل�ك يف موضع آخر، فيذكرون ذلك ال�يء الذي تعلمَته فتقول: واهلل ما كان 
عن�دي فيه يشء حتى س�معترُ فانًا يقول كذا وك�ذا فتعلمته، فإذا فعلَت؛ فقد 

شكرَت العلم «. 

)1( »املزهر« )319/2(. وقد نقل السيوطي من خط النجريمي.  
)2( »سري أعام النباء« )431/7(.

)3( »زاد الرفاق« )351/1(، و»معجم األدباء« )24/1(.
)4( ص )396(، ونقله السخاوي يف »اخلصال« ص )61-60(.
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�ننه« م�ن طري�ق إبراهيم بن حممود قال: » س�أل  * وروى البيهق�ي يف »سرُ
وا  إنس�اٌن يونس بن عبد األعىل ]ت: 264 ه�[ عن معنى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » أقرُّ

الطرَي عىل َمكناهتا «.

فق�ال: » إنَّ اهلل تع�اىل حيبرُّ احلق، إنَّ الّش�افعي رمح�ه اهلل كان صاحب ذا، 
س�معترُه يقول يف تفس�ريه: كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد احلاجة أتى الطري يف 
�ره فإْن أخَذ ذات اليمن مىض حلاجته، وإْن أخذ ذاَت الش�امل رجع،  وك�ره فنفَّ

فنهى النبيرُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك .

قال: كان الشافعّي رمحه اهلل نسيَج َوْحِده يف هذه املعاين «)1(.

* وقال ابن عبد الرب )ت: 463 ه�(: » يقال: إن ِمن بركة العلم أن تضيف 
اليء إىل قائله «)2(.

* وق�ال اب�نرُ رج�ب يف ترمج�ة الوزي�ر الع�امل اب�ن هب�رية ال�دوري )ت: 
560 ه�(:

» قال ابن اجلوزي: وكان الوزير إذا اس�تفاد ش�يًئا قال: أفادنيه فاٌن حتى 
إّن�ه عرض له يوًم�ا حديٌث وهو » َمْن فاته حزٌب من الليـل فصله قبل الزوال 

كان كأناّه صىل بالليل « فقال: ما أدري ما معنى هذا ؟ 

فقلترُ له: هذا ظاهٌر يف اللغة والفقه:

)1( »سنن البيهقي الكربى« )311/9(، و»اخلصال« ص )64-61(.
)2( »جامع بيان العلم« )922/2(.
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أّما اللغة: فإنَّ العرب تقول: كيف كنَت الليلة، إىل وقت الزوال. 

ح الص�وم بنيٍة قب�ل الزوال، فق�د جعل ذلك  وأّم�ا الفق�ه: ف�إّن أب�ا حنيفة يصحِّ

الوق�ت يف حك�م الليل. فأعجبه هذا الق�ول، وكان يقول بن اجلم�ع الكثري: ما كنترُ 

فنيه ابنرُ اجلوزي، فكنترُ أستحيي من اجلامعة «)1(. أدري معنى هذا احلديث حتى َعرَّ

* وقال الشيخ الزاهد حممد بن عبد امللك الفارقي )ت: 564 ه�()2(:

إذا أفـــادَك إنســـاٌن بفـائــدٍة

وقـل: فـلٌن جـزاه اهلل صاحلــًة

مـن العلـوم فأدمـن شـكره أبدا
أفادنيها وألِق الكِْبَر واحلسدا )2(

* وقال ياقوت احلموي )ت: 626ه�(:

» وأب�و بك�ر حمم�د بن موس�ى احلازمي له كت�اب »ما ائتل�ف واختلف من 

ن�ا احلافظ اإلمام أب�و عبد اهلل حممد  أس�امئها« - أي البل�دان-، ث�م وقفني صديقرُ

ابن حممود بن النجار جزاه اهلل خريًا عىل خمترٍص اخترصه احلافظ أبو موسى حممد 

ابن عمر األصفهاين من كتاٍب ألفه أبو الفتح نرص بن عبد الرمحن اإلس�كندري 

النحوي فيام ائتلف واختلف من أس�امء البق�اع، فوجدترُه تأليَف رجٍل ضابٍط قد 

أنف�د يف حتصيله عمرًا، وأحس�ن في�ه عينًا وأثرًا، ووج�دترُ احلازمي رمحه اهلل قد 

اختلس�ه واّدعاه، واستجهل الرواَة فرواه، ولقد كنترُ عند وقويف عىل كتابه أرفع 

)1( »الذيل عىل طبقات احلنابلة« )125-124/2(.
)2( »طبقات الشافعية الكربى« )137/6(.
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قدره من علمه، وأرى أنَّ مرماه يقرص عن س�همه، إىل أن كشف اهللرُ عن خبيئته، 
ومتحض املحضرُ عن زبدته، فأّما أنا فكل ما نقلترُه من كتاب نرص فقد نسبترُه إليه، 
وأحلترُه عليه، ومل أضع نَصَبه، وال أمخلت ذكره وتَعَبه، واهلل يثيبرُه ويرمحرُ��ه «)1(.

* وقال اإلمام النووي )ت: 676 ه�( رمحه اهلل يف »بستان العارفن«)2(:

» وم�ن النصيح�ة: أن ترُضاف الفائدة التي ترُس�تغرب إىل قائلها، فَمْن فعل 
ذل�ك برُ�ورك له يف علمه وحاله، وَمْن أوهم ذلك في�ام يأخذه من كام غريه أّنه 
بارك ل�ه يف حاله، ومل ي�زل أهلرُ العلم  ل�ه فه�و جدي�ٌر أْن ال ينتف�ع بعلمه، وال يرُ

والفضل عىل إضافة الفوائد إىل قائلها، نسأل اهلل تعاىل التوفيق لذلك دائاًم «.

* وقال اإلمامرُ القرطبي )ت: 6�1 ه�( يف مقدمة »تفسريه«)3(: 

» ورشط�ي يف ه�ذا الكت�اب إضاف�ة األق�وال إىل قائليه�ا، واألحاديث إىل 
قال: م�ن بركة العلم أْن يرُضاف الق�ول إىل قائله. وكثريًا ما جيئ  مصنِّفيه�ا، فإّنه يرُ
احلدي�ثرُ يف كتب الفقه والتفس�ري مبه�اًم، اليعِرف َمْن أخرج�ه إال َمن اطلع عىل 
كتب احلديث، فيبقى َمْن الخربة له بذلك حائرًا، اليعرف الصحيح من السقيم، 
قبل من�ه االحتجاج به، وال االس�تدالل حتى  ومعرف�ةرُ ذلك علٌم جس�يم، ف�ا يرُ

جه من األئمة األعام، والثقات املشاهري من علامء اإلسام. يضيفه إىل َمْن خرَّ

ونحن نشري إىل مجل من ذلك يف هذا الكتاب، واهلل املوفق للصواب«.

)1( »معجم البلدان« )11/1(.
)2( ص )4�-47(. 

.)3/1( )3(
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نا - ابن حج�ر ]ت: �52ه�[ -  * وق�ال الس�خاوي: » وقد كتب ش�يخرُ
لبعض َمْن أخذ كامه ومل ينسبه إليه يف كاٍم طويل متمثًا:

قاطعـًة اإلنصـاف  قلـةرُ  تـزل  ومل 
بني الرجال ولو كانوا ذوي رِحِم «)1(.

وكامرُ الس�خاوي ه�ذا يقصد به بع�ض تامذة احلافظ اب�ن حجر ، وهو 
قطبرُ الدين اخليرِضي، وقد قال يف ترمجته يف »الضوء الامع«)2(:

»وقد اس�تعار من ش�يخنا نسخته ب� » الطبقات الوس�طى « البن السبكي 
فجّرد ما هبا من احلوايش املشتملة عىل تراجَم مستقلة وزيادات يف أثناء الرتاجم 
-مم�ا جردترُه أيض�ًا يف جملد- ثم ضمَّ ذلك لتصنيٍف ل�ه عىل احلروف خلَص فيه 
نا هبا  ه ش�يخرُ »طبقات« ابن الس�بكي مع زوائ�د حّصلها باملطالعة ِمْن كتٍب أمدَّ
كاملوج�ود م�ن »تاريخ مرص« للقط�ب احللب�ي، و»تاريخ نيس�ابور« للحاكم، 
و»الذي�ل علي�ه« لعبد الغافر، و»تاري�خ بخارى« لغنج�ار، و»أصبهان«، وغري 

ذلك مما يفوق الوصَف، وسامه: »اللمع األملعية ألعيان الشافعية«.

وكذا جّرد ما لشيخنا من املناقشات مع ابن اجلوزي يف »املوضوعات« مما 
هو هبوامش نس�خته وغريها، ثم ضمَّ ذلك لتلخيصه األصل، وس�امه: »الربق 

اللموع لكشف احلديث املوضوع «.

ه لذلك ما عند  ولّخص أيضًا »األنساب« أليب سعد بن السمعاين مع ضمِّ

)1( »اخلصال« ص )67(.
.)120-119/9( )2(
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اب�ن األثري والرش�اطي وغريها من الزيادات ونحوها وس�امه: »االكتس�اب يف 

تلخيص األنساب«.

ر واحدًا منها، واشتد حريص عىل الوقوف عليها فام أمكن،  وما علمترُه حرَّ

نعم رأيت أوهَلا يف حياة ش�يخنا، وانتقدترُ عليه إذ ذاك هبامش�ه شيئًا، وشافهترُه 

برُعيد التسعن - وثامين مئة - بطلبها قائًا له: إنام تركترُ توجهي جلمع الشافعية 

مراع�اة لكم، وإال فغ�ري خاف عنكم أنني إذا هنضترُ إليه أعملرُه يف زمن يس�ري 

ج�دًا، فأج�اب بأن�ه اس�تعار كتبًا ليس�تمدَّ منه�ا يف حتريرها ك� »تاري�خ بغداد« 

للخطي�ب، و»تاري�خ غرناط�ة« الب�ن اخلطي�ب، فتعجبترُ يف نف�ي من طلب 

تراجم الش�افعية من ثانيهام، وتأملترُ لكون هذين الكتابن كانا عندي أنتفعرُ هبام 

م�ن أوقاف »س�عيد الس�عداء« فاحتال حتى وص�ا إليه مع ع�دم انتفاعه هبام، 

وقد فهرس�ه ش�يخنا بخطه لكونه كان يرى ذلك أسهل من التقريض، وبلغني 

ِجَد ذلك بخطه بظاهر ورقٍة سأله  أنه عتبه يف عدم عزو ما اس�تفاده منه إليه، وورُ

�ن املنع من إجابته مع  صاح�برُ الرتمجة فيه�ا اإلذن له باإلفتاء والتدريس تضمَّ

إظهار عتٍب زائٍد وتأثٍر شديد سّيام حن رآه ينقل عن املقريزي أشياء إنام عمدة 

املقريزي فيها عىل شيخنا وقال:

قاطعـًة اإلنصـاف  قلـةرُ  تـزل  ومل 

بني الرجال ولو كانوا ذوي رِحِم «.

َخ حممد  ثن من الدمش�قين اإلماَم احلاف�َظ املؤرِّ * وقد س�أل بعضرُ املحدِّ

د ما أودعه احلافظرُ ابنرُ حجر  ابن عبد الرمحن الّسخاوي )ت: 902 ه�( أْن جيرِّ
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يف »أمالي�ه املطلقة« من اخلصال املوجب�ة للظال، وأْن يرُضيف إليه ما زاده هو، 

فاستجاب لذلك، وألَّف كتابه »اخلصال املوجبة للظال« وقال يف مقدمته)1(:

» فأجبته لذلك رغبًة يف الثواب، وحمبًة لنرش العلم بن الطاب، مع العلم 

عيها، غافًا عن  بعدم االنحصار فيها، واألَْمِن ممَّن يأخذها فينس�بها لنفسه ويدَّ

ْعَط  كون عزو العلم لقائله ش�كَره املقتيض للزيادة والظهور، وأنَّ املتشبِّع بام مل يرُ

بي�ح كتَم العلم عن  كاب�س ث�ويب زور ... إذ َعَدمرُ األمن م�ن هذه الطامة، ال يرُ

اخلاص�ة والعامة، س�ّيام وقد جاء عن اإلمام الّش�افعي، املضاه�ي ببثِّ ما عنده 

حاتَم طي : وددترُ لو أرُِخذ هذا العلم عنّي، وال يرُضافرُ منه يشٌء إيّل.

وال أش�ك أنَّ هذا الفع�ل َيندرج بيقن يف عقوق األس�تاذين، وذلك يف قول 

أيب سهل حممد بن سليامن الصعلوكي األستاذ املعترب غري مغتفر، وعبارترُه : عقوقرُ 

الوالدين يمحوه االستغفار، وعقوقرُ األستاذين ال يمحوه يشٌء الليَل والنهاَر .

ه م�ن أه�ل العقل: ورب�ام كان س�ببًا الخت�ال العقل، ك�ام اتفق  زاد غ�ريرُ

لبعضه�م، وق�د رأى بع�َض تامذته وهو داخ�ٌل ملجتمع هو في�ه وعليه ثياب 

ْج�برُ الذي مع ه�ذا الصبي، وبلغ  نفيس�ة غ�ري حمتفل بأحد، فق�ال: ما هذا العرُ

التلميَذ ذلك، فتمثَّل بقول املتنبي:

إْن أكـن معجبـًا فعرُْجـبرُ عجيٍب

مزيـِد  ِمـْن  نفسـه  فـوق  جيـد  مل 

)1( ص )59-�6(. وقد صححترُ ما وقع يف النص من أخطاء.
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ث�م قال: وكيف ال أعجب وأنا ابنرُ عرشين علاًم )1(ال أجد َمْن يناظرين يف 

واحد منها ؟! فنرُقل ذلك إىل الش�يخ فقال: ش�غله اهللرُ بنفسه. فامترُِحن باجلنون، 

وهو ابن مخس وعرشين سنة.

ه كان أزيَد يف القبح، سّيام وقد قال احلليمي يف قوله  وإْن انضم هلذا تنقيصرُ

يَك فإنه يدعو إىل الصلة «: دليٌل عىل أنَّ كل من استفيد منه  ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تسبوا الدِّ

تلقى باإلحسان ... ان، بل حقه أن يشكر ويكرم ويرُ خرٌي ال ينبغي أْن يرُسبَّ وهيرُ

محانا اهللرُ من الزلل، وختم لنا بالسعادة عند انتهاء األجل«.

* وقد أورد الس�يوطيرُّ )ت: 911 ه�( يف »املزهر« قوَل أيب عبيد الس�ابق 

يف شكر العلم، ثم قال: 

» قلترُ : وهلذا ال تراين أذكر يف يشء ِمْن تصانيفي حرفًا إاّل معزوًا إىل قائله 

من العلامء مبّينًا كتابه الذي ذكر فيه «. 

* وقال السيوطي كذلك يف كتابه »عقود الزبرجد عىل مسند اإلمام أمحد«:

رف قدر ما زدترُه عليه،  » ق�د أوردترُ مجيع كام أيب البقاء معزّوًا إلي�ه، ليعرُ

وتتبع�ترُ م�ا ذكره أئم�ةرُ النحو يف كتبهم املبس�وطة من األعاري�ب لألحاديث، 

ا بنصّها معزّوة إىل قائلها، ألنَّ بركة العلم عزو األقوال إىل قائلها، وألنَّ  فأوردهترُ

)1( ك�ذا يف األصل املطبوع واملخطوط، والذي قال هذا أبو عبد اهلل ابن احلطاب املتوىف 
س�نة )665ه�( كام يف ترمجته يف »العقود اللؤلؤية« )162/1-165(، ويف س�ياق 

السخاوي ترصف.
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ذلك من أداء األمانة، وجتنرُّب اخليانة، ومن أكرب أسباب االنتفاع بالتصنيف، ال 

كالس�ارق الذي خرج يف هذه األيام فأغار عىل عدة كتب ِمن تصانيفي، وهي: 

»املعجزات الك�ربى« ، و»اخلصائص الصغرى«، و»مس�الك احلنفا«، وكتاب 

»الطيلس�ان« وغري ذلك، وضّم إليها أش�ياء من كتب العرصين، وَنَسَب ذلك 

لنفسه من غري تنبيٍه عىل هذه الكتب التي استمدَّ منها، فدخل يف زمرة السارقن، 

وانط�وى حتت ربقة املارقن، فنس�أل اهللَ تعاىل حس�ن اإلخ�اص واخلاص، 

قال للمعتدين: الت حن مناص «)1(. والنجاة يوم يرُ

* وقال الذهبي يف ترمجة اإلمام أيب حممد التميمي البغدادي رئيس احلنابلة 

يف عرصه )ت: ��4 ه�(:

 » ق�ال أب�و عيل الصديف: س�معته يقول: يقب�ح بكم أن تس�تفيدوا منا، ثم 

تذكرونا، فا ترتمحوا علينا«)2(.

ِرَك ذكرهم أصًا ؟! فكيف إذا ترُ

رحم اهلل علامء اإلسام، ورفع درجاهتم عنده. 

  

)1( »عقود الزبرجد« )12-11/1(.
)2( »سري أعام النباء« )�/613(.
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البارق
يف قطع السارق

لإلمام جــالل الدين السيوطي
)849 – 911 هـ(

النص احملقق
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احلمد هلل، وساٌم عىل عباده الذين اصطفى)1(.

ارقون يف العلم ثلثةرُ أقسام: الساّ

اق احلديـث، وه�م جمروح�ون بذلك بإمج�اع أهل احلديث،  َّ - األول: سرُ

وطبقترُهم تيل طبقة الوضاعن، وقد أورد احلفاظرُ يف كتبهم املصنَّفة يف الضعفاء 

واملجروحن واملرتوكن خلقًا ممَّن كان يرق احلديث، وهم موجودون بكثرة 

قييل)3(، وكتاب  يف كت�اب »الضعفاء« البن حّب�ان)2(، وكتاب »الضعفـاء« للعرُ

»الكامل« البن عدي)4(، وكتاب »الضعفاء« البن اجلوزي)5(، وكتاب »امليزان« 

ثن. للذهبي)6(، وسائر كتب املحدِّ

)1( مل ترد اجلملتان يف ب .
)2( انظر »املجروحن« )156/1، 163، �23( وغري ذلك.

)3( انظر »الضعفاء« )113/1(، )5�/4، 413(.
)4( انظر »الكامل« )257/1، 259، 302(، وغري ذلك.

)5( انظر »الضعفاء واملرتوكن« )22/1، 27، �3(، وغري ذلك.
)6( انظر »ميزان االعتدال« )1�/1، 24، 40، 46، �7، 90(، وغري ذلك.

مقدمــــــة الكتاب وسّراق احلديث
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افعي ريض اهلل عنه فروى  نا اإلمامرُ الشَّ وقد أدَّى األمانَة رأسرُ املؤمتنن إمامرُ

يف »مسـنده«)1( حديثًا من حديث »مالك« مل يس�معه منه، عن ش�يخ عن ش�يخ 

ع�ن ش�يخ عن »مالٍك«، بوس�اطة)2( ثاث�ة رجاٍل بين�ه وبينه، ه�ذا و »مالٌك« 

ه أو  لَّ حديث�ه، فلو رواه عنه با واس�طٍة َم�ْن كان ينازعرُ ش�يخه، وعن�ه أخذ جرُ

ز  �ه ؟ لكنّه - ريض اهلل عنه - َفَعَل الائَق بمقامه ِمن أداِء األمانِة، والّتحررُّ يدافعرُ

عن الرقة واخليانة، فلهذا َنَفَع اهللرُ بعلِمِه، وطبََّق األرَض رشقًا وغربًا )3(.

  

)1( انظر »مسند الشافعي« ترتيب السندي )111/2( احلديث )376(.
)2( يف ب: بواسطة .

�ّراق  )3( وهن�اك للحاف�ظ ابن نارص الدين الدمش�قي )ت: �42 ه�( كتاٌب بعنوان: »السرُّ
تكلم فيهم من الرواة وذكر طبقاهتم وترامجهم«، ومنه نس�خة خطّية فريدة بخط  والمرُ

املؤلف يف مكتبة الشيخ عبد احلّي الكتاين.

وللدكت�ور موف�ق ب�ن عبد اهلل بن عب�د القادر، األس�تاذ يف جامعة أم الق�رى: »البيان 
والتعري�ف برق�ة احلديث النب�وي الرشيف«، طبعت�ه دار التوحيد يف الرياض س�نة 
)�142 ه��-2007م(، وق�د ذكر الدكت�ور موفق كتاب ابن ن�ارص الدين، ومل يقف 

عليه، ومل يذكر هذا الكتاب »البارق«. 
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اقرُ التصانيـف، وه�م مذموم�ون أيض�ًا، وما زال�ت العلامءرُ  َّ - الثـاين: سرُ

نبِّه�ون عليه�م يف تصانيفه�م، ويذك�رون أنَّ ذلك من أس�باب ع�دم االنتفاع  يرُ

بذل�ك املصنَّف املروق، ويروون يف ذلك احلدي�َث الذي أخرجه الطرباين)1( 

عن ابن عّباس ريض اهلل عنهام قال: قال رس�ولرُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » تناصحوا يف العلم، 

فإنَّ خيانَة أحدكم يف علمه أشدُّ ِمن خيانته يف ماله «)2(.

�لفي: » س�معترُ أب�ا احلس�ن الص�رييف يق�ول: س�معت أب�ا   وق�ال السِّ
وري يقول: قال يل عبد الغني بن س�عيد: لّما وصل كتايب هذا )3(  عب�د اهلل الصرُّ

إىل أيب عب�د اهلل احلاك�م أجابني بالش�كر علي�ه ، وَذَكَر أّن�ه أماه ع�ىل النّاس ، 

وضّمن كتابه إيلَّ االعرتاَف بالفائدة ، وأنه ال يذكرها إال عنِّي ، وأّن أبا العّباس 

روي قال:  َثنا العّب�اس بن حممد الدرُّ َثهم قال: َحدَّ حمم�د بن يعق�وب األصم َحدَّ

ِكَر لك  س�معترُ أب�ا عبيد)4( يقول: ِمْن ش�كر العلم أن تس�تفيد اليَء ، ف�إذا ذرُ

)1( يف »املعجم الكبري« )270/11( برقم )11701(.
)2( وتتمة احلديث: » وإن اهلل عز وجل سائلكم يوم القيامة «.

وق�د ق�ال اهليثم�ي عنه يف »جمم�ع الزوائ�د« )141/1(: »فيه أبو س�عد البق�ّال: قال 
أبو زرع�ة: ل�ن احلديث مدلس، قيل: هو صدوق؟ ق�ال: نعم، كان ال يكذب، وقال 
أبو هش�ام الرفاعي: حدثنا أبو أس�امة قال: حدثنا أبو سعد البقال وكان ثقة. وضّعفه 

شعبة لتدليسه، والبخاري، وحييى بن معن، وبقية رجاله موثقون «.
)3( يري�د كتاب�ه الذي بّين فيه أغاط كتاب »املدخ�ل إىل معرفة الصحيح« للحاكم. انظر: 

»اإلملاع« ص )229( .
)4( هو اإلمام الكبري أبو عبيد القاسم بن سّام .

سّراق التصانيف



البارق في قطع السارق  �0

قلَت: َخِفَي عيلَّ كذا وكذا ، ومل يكن يل به ِعْلٌم حتى أفادين فاٌن فيه كذا وكذا. 
فهذا شكر العلم «)1(.

 : َزن�ي يف أول » خمتـرصه «)2(: » كت�اب الطهارة، قال الّش�افعيرُّ  وق�ال المرُ
قال اهلل تعاىل: ﴿ ک    ک  ک  گ  گ  ﴾)3(.

: قال اهلل تعاىل« ليعلم النّاس أّن  : إنام قال: »قال الش�افعيرُّ قال األصحابرُ
املفتتِح هبذه اآلية هو الّشافعي ال هو .

ق�ال املرزب�اين يف ترمجة حممد ب�ن حبيب البغ�دادي: » كان يرُغري عىل كتب 
النّاس فينقل منها )4(، ويرُسقط أسامءهم«.

أورده ياقوت يف »معجم األدباء«، والصاح الصفدي يف »تارخيه« )5(.

وق�ال ياق�وت احلم�وي يف »معجـم األدبـاء« يف ترمج�ة حييى ب�ن أيب طي 
احللب�ي)6(: »أكث�ر تصانيفه َقَطَع فيه�ا الطريق وأخاف الس�بيَل، يأخذ كتابًا قد 

ر، ويزيد قليًا أو خيترص«. م فيه أو يؤخِّ أتعَب العلامءرُ فيه خواطرهم، ويقدِّ

)1( وانظر: »املدخل إىل الس�نن الكربى« ص )396(، و »اجلامع ألخاق الراوي وآداب 
السامع« )154/2(، و»تاريخ دمشق« )7�/49(.

)2( انظر املخترص ص )1(.
)3( من سورة الفرقان، اآلية �4 .

)4( يف مصدري النقل: » فيّدعيها «. ويف هذا التغيري نظر.
)5( انظر: »معجم األدباء« )24�1/6(، و »الوايف بالوفيات« )326/2(.

)6( مل ت�رد ترمجت�ه يف املطبوع من »معجم األدباء«. ونقل عن�ه الكتبي يف »فوات الوفيات« 
.)269/4(
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 ق�ال: » وكلَّمترُ�هرُ يف ذلَك، فقال يل: هذه التصاني�ف إنما أعتمدها آلكَل 

هبا خبزًا «)1(.

وقد أورد كاَم ياقوت هذا الّصاحرُ الصفدي يف »تارخيه«)2(.

�ليم)4( أنَّ  ك�ي عن سرُ وق�ال اب�ن الس�بكي يف »طبقـات الفقهـاء«)3(: »حرُ
املحاميل)5( مّلا صنَّف كتبه املقنع واملجرد وغريمها من تعليق أستاذه أيب حامد)6(، 
ووق�ف عليها قال: َبرَتَ كتب�ي َبرَتَ اهللرُ عمَره)7(. فنفذْت فيه دعوةرُ أيب حامد، وما 

عاش إال يسريًا «)�(.

وقال اإلمام احلافظ أبو شامة يف أول كتاب »البسملة الكبري« )9( تأليفه:

» فك�م في�ه من فوائ�د وفرائد هي خ�رٌي ملبتِدرها ِمن البِ�َدر، ظاهرٌة ظهوَر 
الشمس والقمر، وإْن كان بعضرُ اخلطباء قد أغار عىل بعض ما فيه من اإلبريز، 
فنقل�ه بعينه يف كتاٍب مَجََع فيه أربعن حديثًا لرس�ول الدي�وان العزيز، فلم حيظ 

)1( وتتم�ة كام�ه: »ف�ام أنس�خ كتابًا عىل وجه�ه قط، وإنام آخ�ذه وأغري صورت�ه وأجعله 
تصنيفًا يل«.

)2( ينظر: »الوايف بالوفيات« )�99/2(. وكأن السيوطي ينقل كام ياقوت منه، ومل ينقله 
من »معجم األدباء« مبارشة.

)3( »طبقات الشافعية الكربى« )49/4(.
)4( هو سليم بن أيوب الرازي.

)5( هو أمحد بن حممد أبو احلسن الضبي املعروف بابن املحاميل )�36-415 ه�(.
)6( اإلسفرايني .

)7( ومثل هذه الدعوة: »جدع كتايب جدع اهلل أنفه«. انظر: »كشف الظنون« )1273/2(.
)�( ما بعد هذا إىل آخر النقل من »طبقات النحوين« للزبيدي مل يرد يف نسخة ب .

)9( كتاب البسملة ص 91 .

سّراق التصانيف
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بطائ�ل، إْذ مل ينس�ب الق�وَل إىل القائل، وال خيفى عىل س�امعيه، ما أودعه ذلك 

 ، لرُّ يشٍء بقض�اء وق�در، وكلرُّ م�ا حيدثرُ من خ�رٍي ورشٍّ اخلطي�ب من�ه في�ه، وكرُ

واحلمد هلل عىل ذلك فالكلرُّ )1( منه «.

وقال الشيخ تاج الّدين السبكي يف خطبة كتابه »األشباه والنظائر«)2(:

عيه�ا، وتدخلرُ وخترجرُ  »وال آم�نرُ طائفًة تطوف عىل حماس�نه فتأخذها وتدَّ

ولي�َت هل�ا أذٌن واعي�ة فتعيه�ا، وترق م�ن ِحرزه نصابًا ال ش�بهَة هل�ا فيه ولن 

يكفيه�ا، وتس�بحرُ يف بح�ره فتنهب كب�اَر الدرر، وترح يف روض�ه فتجني عىل 

مصنِّفه وجتني كلَّ زهٍر، وترق ثمره وتقول: ال َقْطَع يف ثمٍر وال َكَثر«.

وقال الصاح الصفدي يف »تارخيـه«:

»ق�ال اإلم�ام العامة عفي�ف الدين أبو احلس�ن عيل بن ع�دالن املوصيل 

ى: النحوي)3(: َكَتَب إيلَّ بعضرُ العلامء قوَل احلسن بن عبد السام يف املعمَّ

رجـاٌل القـوايف  عالـج  ربمـا 

وتلـنيرُ فتلتـوي  القـوايف  يف 

وعـنٌي وعـنٌي  عـنٌي  ـم  طاوعْتهرُ

ونـونرُ ونـوٌن  نـوٌن  ـم  وعصْتهرُ

)1( يف األصل: وعىل كل! وأثبت ما يف املصدر املنقول منه.
.)9/1( )2(

)3( ولد س�نة 5�3، وتويف سنة 666 ه�. انظر ترمجته يف »الوايف بالوفيات« )30�/21-
.)314
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فحللتهام يف مقدار ساعتن، ولقد محله احلسدرُ عىل أنه َذَكَر ذلك يف مؤلَّف 

له ومل ينقله عنِّي، فس�بحان اهلل ما هذه إال طباع دغلة، وبواطن س�يئة، ما الذي 

كان ينقصه لو ذَكَر ذلك، بل كان واهلل يرتفعرُ ويرُنسبرُ إىل اإلنصاف« انتهى)1(.

ويل يف كت�اب »أخبار أيب متام«)2(: » وإينِّ ألرى أش�ياء  وق�ال أب�و بكر الصرُّ

، ومحلها النّاس ومل يعرفوها مصنّفًة  أمليترُها قدياًم من املعاين التي جتاذهبا الشعراءرُ

مها قوٌم وأوردوه�ا متفرقًة يف أماليهم، فبانْت  مبين�ًة إال بعد إيرادي هلا، قد خترَّ

�ا بالغربة فيه�م، وأنَت   م�ن علومه�م، وامتازْت م�ن تصنيفهم، ونط�َق مكاهنرُ
- أع�ّزك اهلل - تش�هد يل م�ن بن النّاس أنَّ أبا موس�ى احلام�ض)3( كان يثلبني 

َِلْت  ، فلاّم تويف ومحرُ عندك وتنهاه، ويكثر من عيبي والطعن عىل س�ائر ما أمليترُ

كتبرُه إليك وجدَت أكثَر ما أمليترُ من كتاب »الشـامل يف علم القرآن«، وكتاب 

»الشـبان والنوادر«، قد كتبه كلَّه بخطِّه، واختذه أصوالً له ينفق منه تفاريق عىل 

ك  ، فأكربَت ذلك، وَكثرَُر منه عجبرُك، وكأينِّ - أعزَّ َم�ْن يقصده، ويطل�برُ فائدَتهرُ

اهلل - بأش�دِّ النّاس حاج�ًة إىل ما أؤلفه ممّا تقدمترُ في�ه، وأجهلهم به، قد اّدعاه 

، وال َيعرتفرُ  بعد إمائي له، وأجاب فيه بعد رشحي معانيه، ال َينسبرُ ذلك إيلَّ

ب�ه يل، ولس�ت أبايل ذل�ك يف رضاك، وال أحفل به مع بلوغ�ي مرادك وعلمك 

عن عاّم كلفتنيه «. انتهى. بعجز املدَّ

ذف. )1( النقل باختصار شديد فانظر »الوايف« )309/21( لرتى ما حرُ
)2( ص )10-12(، والنقل باختصار وترصف. وهو خياطب مزاحم بن فاتك .

)3( الع�امل النحوي س�ليامن ب�ن حممد البغ�دادي )ت: 305 ه�(. انظ�ر ترمجته يف »وفيات 
األعيان« )406/2(.

سّراق التصانيف
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وَم�ْن طال�ع كت�ب األئم�ة كإمام احلرم�ن والّرافع�ي والن�ووي وغريهم 

ٍم إال إذا وقفوا عليه منه،  رأى كي�ف صنيعه�م، فإهنم ال يعزون إىل كتاٍب متَق�دِّ

ويقولون يف غري ذلك: ويف كتاب فاٍن عن فان. وحيكون تلك املقالة.

وقد نقل النووي)1( عن الشيخ عز الدين ابن عبد السام أنَّ البدعة تنقسم 

إىل مخس�ة أقس�ام. ورسد عبارته يف »القواعد«)2(، ومل يذكر ذلك من غري عزوه 

إليه - وإن كان مأخوذًا من قواعد املذهب - حرصًا عىل أداء األمانة.

وهذا ش�يخ اإلس�ام وحافظ العرص أبو الفضل ابن َحَج�ر الذي ما كان 

يف َقْرن�ه أحفظ من�ه يرُوردرُ احلديث مْن أصٍل مل يقف عليه فيقول: رأيترُ ش�يخنا 

العراقي أو غرَيهرُ عزاه يف كتابه الفاين إىل ختريج فان. وال يس�تجيز أْن يقول: 

أخرجه فان من غري ذكر الكتاب الذي َنَقَل منه.

ويف أش�ياء يذك�ررُ ذل�ك ثرُ�مَّ يعقبه بقول�ه: ثرُمَّ رأيترُ�ه بعد ذل�ك يف الكتاب 

املذكور.

وبلغه أنَّ قايض القضاة بدر الدين العيني ينقل أشياَء من »رشح البخاري« 

له يف »رشحه« هو، فألَّف كتابًا يف جملد سامه »االنتقاض« أورد فيه مجيع ما أخذه 

العيني من رشحه ويقول: من هنا إىل هنا رسقه من رشحي وأغار عليه)3(.

)1( يف كتابه »هتذيب األسامء واللغات« )22/3( يف مادة بدع.
)2( »القواعد الكربى« املوسوم ب� »قواعد األحكام يف إصاح األنام« )339-337/2(.

)3( مث�ال ذل�ك ما جاء يف »االنتق�اض« )2�1/1( من قوله عنه: »أخ�ذ هذا الفصل )ع( 
فادعاه إىل نفسه ومل ينسب ملن نسبه إليه حرفًا«. وع: رمز للعيني .
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وأخ�ربين بع�ض الفض�اء أنَّ بع�ض تامذت�ه)1( اس�تعار نس�خة م�ن  

»الطبقات الوسـطى« للسبكي، وعليها حواٍش بخطه استدركها من التواريخ، 

فأخذ هذا املستعريرُ يؤلف »طبقات«)2( وأدخل فيها احلوايش املذكورة، وعزاها 

إىل التواري�خ املنق�ول منه�ا، ومل ينبِّْه عىل أن�ه نقلها من خطه، فكتب إليه ش�يخرُ 

هرُ من  اإلس�ام  ابنرُ حجر ورقًة فيها:  وَمْن أباح لك أْن تغري عىل ما تتبعترُهرُ وزدترُ

الفوائد وتورده يف تأليفك من غري تنبيٍه عىل أنك نقلَتهرُ من خطي وأنا املتتبِّع له؟ 

ِرْمَت  أما سمعَت قول العلامء: » بركة العلم عزوه لقائله «)3(، ويكفيك أنك حرُ

بذلك الربكة والنفع.

)4( عىل »فهرست« أيب احلسن الشآري)5( فرأيترُه نقل فيه أشياء  ولقد وقفترُ

من »خمترص« ابن الصاح ومل يعزها له، حتى  ظننترُ أّن ابن الصاح أخذ منه، 

ثرُمَّ رأيته)6( قال يف أواخر الكتاب: واتصل بنا يف أوائل املئة السادس�ة)7( كتاٌب 

)1( ه�و قطب الدين حممد بن حممد الخيِضري )�21-�94 ه�(. انظر: »الضوء الامع« 
)119/9-120(. وألمٍر ما أهبم السيوطي احلاكي واملحكي عنه. 

)2( املقص�ود كتاب�ه »اللم�ع األملعية ألعي�ان الش�افعّية«. وقد رأيترُ نس�خة املؤلف يف دار 
املخطوطات ببغداد، ورقمها »�642« ولكنها ناقصة، تبدأ بحرف العن.

قال: إّن من بركة العلم  )3( قال ابن عبد الرب يف »جامع بيان العلم وفضله« )922/2(: » يرُ
أن تضيف اليء إىل قائله «.

)4( الواقف هو السيوطي املؤلِّف .
ث ع�يل ب�ن حمم�د األندل�ي املت�وىف س�نة 649 ه�� . انظ�ر: »األع�ام«  )5( ه�و املح�دِّ

.)333/4(
)6( يف األصل: »ثم قال رأيته«، والظاهر أّن لفَظ »قال« من سهو الناسخ.

)7( بل املئة السابعة .

سّراق التصانيف
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ٍث  مفي�ٌد يف هذا الب�اب لرجٍل من املش�ارقة يرُعرف بابن الص�اح ال غنى ملحدِّ
ه: قد اعرتف بوصول  عنه. فكتب احلافظ ابن حجر بخطه عىل احلاش�ية ما نصرُّ
كت�اب ابن الص�اح إليهم، وقد أغ�ار منه عىل مواضع كثرية جدًا، ومل ينس�بها 

إليه، وكان ينبغي له أن يعرتف هبا إليه. انتهى.

ق�ال أبوبك�ر الزبي�دي يف »طبقـات النحويـني«)1(: »ق�ال ابن أيب س�عد: 
حّدثن�ي عب�د الرحي�م)2( بن نوح ق�ال: ملا صنع إس�حاق بن إبراهي�م كتابه يف 
 »النّغ�م واللح�ون« عرض�ه ع�ىل إبراهي�م بن امله�دي فق�ال: لقد أحس�نَت يا 
س�ن. فقال إبراهيم: بل أحس�ن اخلليلرُ ألنه جعل الس�بيَل  أبا حممد وكثريًا ما حترُ
؟ فقال: ِمن  ن أخذَتهرُ إىل اإلحس�ان. فقال إبراهيم: ما أحس�َن هذا الكام فِممَّ

ابن مقبل إذ سمع محامًة فاهتاج)3( ملن حيبرُّ فقال:

فلو قبــل مبكاهـا بكيترُ صبـابـًة
ِم بليـىل شـفيترُ النَّْفـَس قبـل التندُّ

ولكـن بكْت قبلـي فهياّج يل البكـا
مِ «)4( برُكاهـا فقلترُ الفضلرُ للمتقدِّ

  

)1( »طبقات النحوين« )ص 50-49(. 
)2( فيه: عبد الرمحن . 

)3( يف األصل: فارتاح. وأثبترُّ ما يف املصدر املنقول منه. 
)4( هنا ينتهي النص الذي انفردْت به النسخة األصل .

وانظر خربًا مجيًا قريبًا من هذا حكاه األبيوردي عن أيب متام وعن نفسه يف كتابه »زاد 
الرفاق« )516-514/1(.
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�بق إليه�ا  اق الشـعر، وأكثره�م ي�رق املع�اين الت�ي سرُ َّ _ الثالـث: سرُ

ويصوغه�ا يف نظ�ٍم له، وقليل منهم َمْن يرق الش�عر بلفظه، وما زالت الناسرُ 

قدي�اًم وحديثًا ينبِّهون عىل ذلك، ويصنِّفون فيه، وعقد أهلرُ البيان يف كتبهم بابًا 

للرقات الشعرية.

�ام يف بيان  ق�ال الّص�اح الصف�دي: مل أر مثل كت�اب »الذخرية« البن بسَّ

الرقات)1( فإنه إذا ترجم شاعرًا قد أورد شعره بيَّن رسقاته، وممّن رسقها.

وألَّف أبو الفضل أمحد بن طيفور املروروذي)2( كتابًا يف رسقات الش�عراء 

عىل العموم.

وألَّف كتابًا يف رسقات البحرتي من أيب تّمام.

وألَّف ابنرُ عباد احلامتي)3( رسالًة يف رسقات املتنّبي.

وألَّف احلسنرُ بن وكيع الضبي)4( كتاب »املنصف يف سقات املتنبي«.

)1( قال الصفدي يف ترمجة عيل بن بسام )ت: 542 ه�( يف »الوايف« )450/20(، وقد ذكر 
»الذخ�رية«: »وال أعرف يف األدب كتابًا مثله يف بابه يف االس�تطراد بالنظائر واألمثاِل 
واألشباِه وذكِر الرقات«، فهل يقصد السيوطي قوله هذا يف هذا املوضع أم نقل من 

موضع آخر ؟ ينظر .
)2( ولد سنة 204، وتويف سنة 2�0 ه�. »األعام« )141/1(.

)3( ه�و حمم�د بن احلس�ن، ولد س�نة )؟(، وتويف س�نة ��3 ه�� . »األع�ام« )�2/6(. 
ورسالته »املوضحة« مطبوعة.

)4( تويف سنة 393 ه� . »وفيات األعيان« )106/2(. وكتابه مطبوع.

سّراق الشعر
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وألَّف أبو احلسن عيل بن حممد املدائني)1( كتاب »االستعداء عىل الشعراء« 

يف الرقات.

وألَّف ِمن املتأخرين النواجي)2( كتاب »احلجة يف سقات ابن حجة«.

هذا كلرُّه يف القسم األول، وهم الذين سقوا املعاين دون األلفاظ.

تِه وادعوه ألنفسهم فهذا كذٌب  وأّما القسـم الثاين الذين أخذوا النظم برماّاّ

حمض، ونبهوا عليهم أيضًا.

فمن أخبار السارقني من القسم األول:

يف »تذكرة« اليغموري: » أتى)3( أبو العتاهية بشار بن برد، فقال له بشار: 

ما الذي استحدثَت بعدي؟ فقال:

أرُســا يل  صديـٍق  ِمـن  كـم 

احلـيــاِء مــن  البكــاَء  ــهرُ  ِرقرُ

راعنــي رآنـــي   فــإذا 

بكــاِء ِمــن  بــي  مــا  فأقـولرُ 

ألرتـدي ذهبـترُ   لكـْن  

بالــرداِء عينـي   فطـرفـترُ  

)1( ولد سنة 135، وتويف سنة 225 ه� . »األعام« )323/4(.
)2( هو حممد بن حسن )��7-�59 ه�(. انظر ترمجته يف »نظم العقيان« ص )14�-144(.

)3( يف ب: لقي .
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مقلتيـــ فكلتــا   قالــوا  
الـرداِء! طـرفرُ  أصاهبـا  ــك 

فقال له بشار: ما أشعَرَك لوال أنك رسقتني.

قال: حن تقولرُ ماذا؟

قال: حن أقول:

وقالــوا قـد بكيـَت فقلـترُ كــلَّ

وهـل يبكـي ِمـَن الطـرِب اجلليدرُ
عينـي سـواَد  أصـاَب  ولكنـي 

ـويـدرُ قــذًى لـه طـرٌف حديـدرُ عرُ
ســـواء لدمعـهـام  مــا  فقالـوا 

! عــودرُ أصــاَب  مقلتيـَك  أكلتـا 

فقال أبو العتاهية : وأنَت فام  أش�عرك لوال أنك رسقَت عمر بن أيب ربيعة 
حيثرُ يقول:

اهنـلَّ دمعـي يف  الـرداِء  صبابــًة
أصحابــي عـن  د  ْ بالـبرُ هرُ  فسـرتترُ

منهلــة فــرأى سـوابـَق  عـبٍة  
عمـرٌو فقـال بكـى أبـو اخلطـاِب

فمريـترُ نظرتـهرُ وقلـترُ أصابنـي
للتسـكاب الدمــَع  فهـاج  َرَمــٌد 

أخبار سارقي معاني الشعر
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َق احلطيئة  يف قوله:  فقال بشار: وما أشعر عمر لوال أنه رَسَ

إذا مـا العـنيرُ فـاَض الدمـعرُ منهـا
أقـولرُ هبـا قـذًى وهـو البـكاءرُ )1(

م لسبقه إىل املعنى واخرتاعه إياه «)2(. وبيترُ احلطيئة أشعررُ مّما تقدَّ

وقال الصاح الصفدي يف »تارخيه«)3(:

» ق�ال العامد الكاتب: حكى يل كاملرُ الدين ]ابن[)4( الش�هرزوري، أنَّ أبا 
احلس�ن بن مس�هر املوصيل كان دأبه الرق�ة فكان إذا أعجبه معنى لش�اعٍر أو 

بيٌت، عمل عليه قصيدًة واّدعاه لنفسه «.

وق�ال الص�اح الصف�دي يف كتاب�ه »أعيـان العـرص«)5( يف ترمج�ة اب�ن 
الوردي)6(:

» لّم�ا وقفترُ عىل كتابه »الكلم عىل مئة غلم« عند القايض هباء الدين بن 
ري�ان، وجدترُ غالبه من نظمي يف »احلسـن الرصيح يف مئـة مليح«، فقلترُ له: 
ي�ا موالنا اكتْب إلي�ه وقل له: قد وقع صاحبرُ العملة هب�ا وعرفها. فَكَتَب إليه 

فه املقصود، فغريَّ فيها )7( أشياَء، فلهذا ترُرى نسختن . وعرَّ

)1( »ديوان« احلطيئة ص )91(.
وي هذا اخلرب عىل أنحاء متعددة، وليس هنا موضع تفصيل ذلك. )2( ررُ

)3( »الوايف بالوفيات« )133/21( يف ترمجة ابن مسهر املوصيل: عيل بن سعد بن عيل )ت: 543 ه�(.
)4( من »الوايف«.

)5( »أعيان العرص وأعوان النرص« )693/3(.
)6( عمر بن مظفر بن حممد )ت سنة: 749 ه� بحلب(.

)7( كذا يف »أعيان العرص« مع أن الضمري يعود عىل مذّكر، ولعله يريد: غيََّر يف النسخة.



�1

ثرُمَّ وقفترُ له عىل أشياء يف غري ما نوٍع قد اغتصبها واختلسها، فكتبترُ إليه 

هذه األبيات:

أغرَت عـىل أبكار فكـري ومل َأَغْر

عليهـا فـل جتـزْع فـام أنـا واجـدرُ

ولو غري مـوالي اسـتباَح حجاهَبا

أتتـه مـن العتـِب األليـم قصائـدرُ

اعتذارهـا قواطـعرُ ال حتميـه درعرُ 

مبـاِردرُ اخلصـاِم  عنـد  وألسـنرُها 

وبينـه بينـي  فـْرَق  ال  ولكنـه 

واحـدرُ احلقيقـِة  يف  ألناّـا  َيبـنيرُ 

: فكتب هو اجلواب إيلَّ

املعـاين مـن  أردترُ  مـا  وأسقرُ 

فإْن فقـترُ القديـَم مَحَْدترُ َسـرْيي

فحسـبي نظمـًا  سـاويترُهرُ  وإْن 

لَخْيـري وذا  القـديـم  مسـاواةرُ 

معنـى أتـمَّ  القديـمرُ  كان  وإْن 

طـريي ومطـاررُ  مبلغـي  فهـذا 

فـإنَّ الدرهـم املـروَب باسـمي

.» غـريي  دينـاِر  مـن  إيلَّ  أحـبُّ 

أخبار سارقي معاني الشعر
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ومن أخبار الّسارقن:

ق�ال ابن رش�يق يف »األنموذج«)1(: » ق�د ظلمني ابن م�رشق ظلاًم ظاهرًا 
حيث قال:

كبـدي رمـى  أن  ـا  لماّ قلـترُ 
والَحـــَوِر الغــنـِج  بسـهـاِم 

َسـَعـــٍة ويف  حـــلٍّ  يف  أنـت 
القمـِر طلَعـة  يـا  دمـي  مـن 

ألين أنشدترُه غري مرة:

َسـَعـــٍة ويف  حـــلٍّ  يف  أنـَت 
.» ـَدهرُ  َتَقلَّ َمـْن  يـا  دمـي  مـن 

قال الصاحرُ الصفدي)2(: وابنرُ رش�يق ظلم البس�تي)3( ظل�اًم ظاهرًا ألّنه 
قال هذه األبيات:

َقـــَدٌم فـي  وجــــدًا  أمـْت  إْن 
سـعِت اهلـــوى  حــتـف  إىل  يب 

دمـي اللحـــاظ  تلـك  ـِرْق  ترُ أو 
.» سـعــِة  ويف  حــلٍّ  يف  فهـي 

)1( انظ�ر: » أنم�وذج الزمان يف ش�عراء الق�ريوان « مجعه وحققه حممد الع�رويس املطوي 
وبشري العكوش ص )3�0-379(.

)2( يف »الوايف بالوفيات« )47/3( يف ترمجة حممد بن خلوف بن مرشق السلمي، والظاهر 
أّن السيوطي نقل منه ومل ينقل من »األنموذج«.

)3( إن كان يقصد أبا الفتح البستي فإنِّي مل أجد هذين البيتن يف ديوانه.
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ومن أخبار القسم الثاين:

قال الصويل)1(: عملترُ بحرضة بعض الوزراء بيتن)2(:

هرُ أحببترُ مـن أجله َمْن كان يشـبهرُ

وكل يشٍء من املعشـوق معشـوقرُ

حتى حكيترُ بجسـمي مـا بمقلته

كأن سـقمَي مـن جفنيـه مرسوقرُ

فاستحس�َن ذلك ووصلني، ثم إّن رجًا م�ن الكّتاب يعرف بالرحوين)3( 

: أخاف أن ترُمتحن  اّدعى هذين البيتن لنفس�ه فعاتبترُه فقال: هبهام يل)4(، فقلترُ

بقول مثلهام فا حتسن، فقال: اعمْل أنَت، فعملترُ بحرضته:

إذا شـكوترُ هـواه قـال مـا صدقا

وشـاهدرُ الدمـع يف خـديَّ قد نطقا

)1( لَع�لَّ الس�يوطي ينقل م�ن ترمجته يف »ال�وايف بالوفي�ات« )191/5(، وأصل اخلرب يف 
»تاريخ مدينة السام« )679/4(.

)2( النص يف »الوايف«: »أنشدين بعض الوزراء بيتًا للبحرتي وجعل يردده ويستحسنه، وهو:

وكأن يف جسمي الذي      يف ناظريك من السقم

فجذبت الدواة وعملترُ يف حرضته ...«
)3( يف األصل كتب الناسخ: »بالر« وترك فراغًا. ويف ب: »املرحوين«. واللفظ يف »تاريخ بغداد« 

قرُ »تاريخ مدينة السام« أنه يف نسخة: الرحوين. َ حمقِّ و»الوايف«: »الرحويف«. وَبنَّ
تب يف احلاشية: ط: إنام مها يل ! )4( يف األصل ترك الناسخ فراغًا، وكرُ

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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وناررُ قلبـَي يف األحشـاء مذهبة)1(

لها بالدمـع الحرتقـا لـوال تشـاغرُ

يـا راقَد العـني ال يدري بـام لقيْت

عـنٌي تكابـد فيـه الدمـَع واألرقـا

يكاد جسمَي خيفي يف ضنى جسدي

كأنَّ سـقمي من عينيك قد سقا «)2(.

وم�ن ذلك أّن األديب مهذب الدين)3( حممد بن عبد املنعم املعروف بابن 

اخِلَيمي الشاعر املشهور نظم هذه القصيدة)4(:

يـا مطلبـًا ليـس يل يف غـريه أربرُ

إليـك آَل التقيص وانتهـى الطلبرُ

ومـا طمحـترُ ملـرأًى أو ملسـتمٍع

ينتسـبرُ عليـاك  إىل  ملعنـًى  إال 

تواصلنـي َأْن  أهـًل  أراين  ومـا 

ًا بـأين فيـَك مكتئبرُ حسـبي علـواّ

)1( الكلم�ة يف خمطوط »الوايف«: مذهبة، ولك�ن املحقق غريها إىل: ملهبة متابعًة ملا جاء يف 
»تاريخ مدينة السام«.

)2( يف تاريخ بغداد زيادة: »فحلف أنه ال يّدعي البيتن أبدًا «.
)3( الصواب: شهاب الدين كام جاء يف مصادر ترمجته، ومنها: »الوايف« )50/4(.

)4( نصوص القصائد هنا أقرب ما تكون إىل ما جاء يف »هناية األرب« )142-136/31(.
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أديب تـارًة  شـوقي  ينـازعرُ  لكـْن 

فأطلبرُ الوصَل ملاّا يضعفرُ األدبرُ

ولسـت أبـرحرُ يف احلالـني ذا قلـٍق

نـاٍم وشـوٍق لـه يف أضلعـي هلـبرُ

أدمعـه كفكفـترُ  كلاّـام  وناظـٍر 

صونًا حلباّـك يعصيني وينسـكبرُ

عي يف اهلوى دمعي مقاسـمتي ويداّ

وجدي وحزين وجيري وهو خمتضبرُ

كالطَّرِف يزعمرُ توحيَد احلبيب وال

يرتقـبرُ للنجـم  ليلـه  يف  يـزال 

يا صاحبي قد عدمت رُاملسعدين فسا

َك الَوَصبرُ عدين عىل وَصبي ال َمسَّ

ثبانـًا بذي َسـَلٍم بـاهلل إْن جئـَت كرُ

قف يب عليها وقـل يل هذه الكثبرُ

ليقـَي اخلـدُّ يف أجراعهـا وطـرًا

ِمـْن ترهبا ويـؤدِّي بعـَض ما جيبرُ

َوِمـْل إىل البان من رشقـي كاظمة

فـي إىل البـان ِمـْن رشقيهـا طربرُ

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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وخـذ يمينـًا ملغنـى هيتـدي بشـذا

نسيمه الصبح)1( إن َضلَّْت بك النجبرُ
ضها حيثرُ اهلضاب وبطحاها يروِّ

دمع املحبني ال األنداءرُ والسـحبرُ

هيبترُـهرُ حتميـه  منـزالً  بـه  أكـِرْم 

هرُ ال السـمررُ والقضبرُ عنِّـي وأنواررُ
دعنـي أعلِّـلرُ نفسـًا َعـزَّ مطلبهـا

ينقلـبرُ ليـس  ـْذٍر  لعرُ وقلبـًا  فيـه 
ففيه عاهدترُ قدمًا حب َمْن حسـنت)2(

ت بـه الرتـبرُ بـه امللحـة واعتـزاّ
داٍن وأدنـى وعـزُّ احلسـن حيجبـه

َهبرُ عني وذيَل و)3(اإلجـللرُ والرَّ
أحيـا إذا مـتُّ مـن شـوقي لرؤيته

منتسـبرُ اليـوم  هلـواه  ألننـي 
ولسترُ أعجب ِمْن جسمي وصحته

من صحتي إنام سقمي هو العجبرُ
ها ـدي تلهفرُ يـا هلـَف نفـَي لـو جيرُ

غوثـًا ووا حربـا لو ينفـعرُ الَحَربرُ

)1( يف »هناية األرب«: الرطب . ويف »تاريخ اإلسام« )555/15(: الركب .
)2( كتب كاتب يف احلاشية: نسخة: رشفت .

)3( يف النسختن: ال .
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يمي الزمان وأهوائي)1( مضاعفٌة

يـا للرجـال وال وصٌل وال سـببرُ

ديارهـمرُ مـن  نسـامٌت  لنـا  هبَّـْت 

ه الطربرُ مل يبق يف الركب َمْن ال هزَّ

رهم  كِْدنـا نطـري سورًا مـن تذكاّ

برُ حتى لقد رقصت ِمْن حتتنا النُّجرُ

بـدا الرقمتـني  بأعـايل  بارقـًا  يـا 

لقـد حكيَت ولكن فاتك الشـنبرُ

ـا خفوقرُ فؤادي فهو عن سـبٍب أماّ

؟ وعن خفوقك قل يل ما هو السببرُ

ويـا نسـياًم سى ِمْن نحـو كاظمٍة

باهلل قـل يَل: كيف البـانرُ والعذبرُ

وكيف جريةرُ ذاك احليِّ هل حفظوا

عهدًا أراعيه إْن شطُّوا وإن قربوا؟

أم ضيعـوا ومرادي منـك ذكرهم

هم األحبـةرُ إِْن أعطوا وإِْن سـلبوا

�ّم إّن مس�ودة هذه القصي�دة وقعْت من اب�ن اخليمي فوصل�ْت إىل نجم  ثرُ

الدين بن ارسائيل.

)1( كتب كاتب يف احلاشية: نسخة: وأشواقي. وهو ما جاء يف »هناية األرب« و»الوايف«.

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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وقيل: بل كان ابن اخليمي س�اكنًا يف خلوٍة ب� »الكاملية«)1( فرتك املس�ودة 

فيها، وس�افر إىل الش�ام، وس�كن اب�نرُ إرسائيل بع�ده، فرآها فاّدعاها لنفس�ه، 

واش�تهر أمره�ا، فلاّم ق�دم ابنرُ اخليمي وبلغ�ه قال: واهلل ه�ذه القصيدة نظمي، 

وحتاك�م يف ذل�ك هو وابنرُ إرسائيل إىل الش�يخ الع�ارف رشف الدين عمر ابن 

الفارض، فقال: لينظم كلٌّ منكام قصيدًة عىل هذا الوزن والروي يرُستدل هبا.

فنظم ابنرُ اخليمي:

غيـبرُ احلمـى  بجرعـاء  قـوٌم  هلل 

جنـوا عـياّ وملاّـا أن جنـوا عتبـوا

يا قوم  هم أخذوا قلبي فلِْم سخطوا

وإهنـم غصبـوا لباّـي فلِـْم غضبوا

ـمرُ هـم العرُريـب بنجـٍد مـذ عرفتهرُ

مل يبـق يل معهـم مـاٌل وال َنَشـبرُ

شاكون للحرب لكن من قدودهم

وفاترات اللحاظ السمر والقضبرُ

هبـم ألـماّ  أو  بحـياّ  ـوا  ألماّ فـام 

إال أغـاروا عىل األبيـات وانتهبوا

عهدترُ يف زمن البطحاء عهد هوى

حقـبرُ بيننـا  ومتـادْت  إليهـمرُ 

)1( مدرسة معروفة يف القاهرة، تقع بقاياها اآلن يف شارع املعز لدين اهلل.
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فام أضاعوا قديَم العهد بل حفظوا

لكـن لغريَي ذاك العهد قد نسـبوا

نصفي ِمْن)1( لطيٍف فيهم غنج َمْن مرُ

ينتسـبرُ إلسائيـل  القـوام  لـدن 

مبـدل القـول ظلـاًم ال يفـي بمـوا

عيد  الوصال ومنه الذنبرُ والغضبرُ

يف لثغـة الـراء منـه صـدق نسـبته

واملـنُّ منه بـروررُ الوعـِد والكذبرُ

لـه الوجـود  كلَّ  فـريى  ـٌد  موحِّ

ملـكًا ويبطل ما يقي به النسـبرُ

ث وال حـرٌج فعـن عجائبـه َحـدِّ

ما ينتهي يف املليـِح املطلِق العجبرُ

بـدٌر ولكـْن هـلالً الح إذ هو بالـ

وردي ِمـْن شـفق اخلديـن ينتقبرُ

من كأس مبسمه ِمْن حسن)2( ريقته

َحَبـبرُ هبـا  ثنايـاه  ودرُّ  مخـٌر 

)1( سقطت من األصل. وكتب كاتب يف احلاشية: نسخة: من رشيق .
)2( يف حاشية األصل: نسخة: من حلو .

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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يسـمعنا سـكران  أبـدًا  فلفظـه 

ِمْن معرب اللحن ما ينسى به األدبرُ

ـهرُ ومنطقرُ فينـا  لواحظرُـهرُ  جتنـي 

هـا الربرُ تنـى مـن مراّ جنايـًة جيرُ

قـد أظهر السـحررُ يف أجفانه سـقاًم

الـبءرُ منـه إذا مـا شـاء والعطـبرُ

حلو األحاديث واأللفاظ ساحرها

ترُلقـى إذا نطـق األلـواح والكتبرُ

لنـا يـروق  قـوالً  ـه  منطقرُ يبـق  مل 

فقد شكت ظلَمهرُ األشعاررُ واخلَطبرُ

فداؤه ما جـرى يف الدمع من مهج

وما جرى يف سـبيل احلب حمتسبرُ

ويـح املتيـم شـام البَق مـن إضم

احلـربرُ البـارق  كاهتـزاز  ه  فهـزَّ

وأسكن البق من وجٍد ومن كلٍف

هلـبرُ أحشـائه  يف  فهـو  قلبـه  يف 

بعثـْت بـارٌق  منـه  الح  فكلـام 

قطـَر املدامـع مـن أجفانه سـحبرُ
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ومـا أعـادْت نرُسـيامت الغويـر لـه

ه الطربرُ أخبـاَر ذي األْثِل إال هـزاّ

واهًا له أعـرَض األحبابرُ عنه وما
)1( أجدْت وسائلرُه احلسنى وال القربرُ

ونظم ابن إرسائيل:

لم يقِض ِمْن حبكم بعَض الذي جيبرُ

قلٌب متى ما جرى تذكاركم جيبرُ

بعدكـم الـدار  لرسـم  ويفاّ  ويل 
)2( دمٌع متى جاد ضنَّت باحليا السحبرُ

مزاركـمرُ تـدين  واملنـى  أحبابنـا 

وربـام حال مـن دون املنـى األدبرُ

مـا رابكم ِمـن حيايت بعـد بعدكم

وليـس يل يف حيـاة بعدكـم أربرُ

مواصلـٌة فأحـزاين  قاطعتمـوين 

وحلتـم)3( فحـل يل فيكـم التعبرُ

لنـا الح  احلـزن  بـباق  بارقـًا  يـا 

أأنـت أم أسـلمْت أقامرهـا النقبرُ

)1( هذا البيت استدرك يف احلاشية بخط آخر .
)2( هذا البيت استدرك يف احلاشية بخط آخر . و »ضنت« كتبها مستدركه: صبت .

)3( يف األصل: وخنتم. ويف ب: بياض. وأثبترُّ ما يف »هناية األرب« و»الوايف« وهو الصواب.

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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ويـا نسـياًم سى والعطـر يصحبه

درُ العربرُ رَّ أجزت حني مشـني الخرُ

أقسمترُ بالقسـامت الزهر حيجبها

سـمر العـوايل واهلنديـةرُ القضـبرُ

لكـدَت تشـبه برقـًا مـن ثغورهم

يا )1( در دمعي لوال الظلم )2( والشنبرُ

كـم معتـدل وجـرية جـار فينـا حرُ

عتبـوا لكناّهـم  يعتبـوا  ومل  منهـم 

حمباّتهـم مـن  بونـا  قراّ حيلتـي  مـا 
وحال دوهنم التاّقريبرُ واجلنبرُ )3(

فلاّم سمع ابن الفارض القصيدتن قال خماطبًا البن إرسائيل:

لقـد حكيَت ولكْن فاتك الشـنبرُ

وحك�م بالقصي�دة البن اخليم�ي. فلاّم قوي�ْت حجةرُ ابن اخليم�ي قال ابنرُ 

إرسائيل: تكون من وقع احلافر عىل احلافر.

فقال له ابنرُ الفارض: وقع احلافر عىل احلافر من األول إىل اآلخر ؟! )4(

)1( يف األصل وب: ما !
)2( يف األصل وب: الدمع ! 

)3( يف األصل: واحلقب .
)4( يلحظ أن قصيدة ابن اخليمي األوىل )29( بيتًا، والثانية )25( بيتًا، بينام جاءت قصيدة 

ابن إرسائيل يف )11( بيتًا !
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وقال احلريري يف »املقامات«)1(:

ْرِق�ِه َطْريف، فإذا  وَض طِ�ْريف، وأرُجيَل يف طرُ » ف�ربْزترُ يوم�ًا إىل احلري�ِم ألررُ

نثالوَن، وشيٌخ طويلرُ الّلساِن، قصريرُ الّطيَلساِن، قد  تتالوَن، ورجاٌل مرُ فرُرس�اٌن مرُ

َلّبَب فًتى خَلَق اجِلْلباِب، قويم الّش�باِب، فركضترُ عىل أثِر النّّظاَرة، حتى واَفْينا 

عًا بَسْمتِِه. روِّ باَب اإلماَرة، وهناك صاِحبرُ المعوَنِة مرتبِّعًا يف َدْستِِه، ومرُ

اَم  : أعزَّ اهللرُ الوايل، وجعَل كْعَبهرُ العايل، إين كَفْلترُ هذا الغرُ فقال له الشيخرُ

ْدواِن وَشَهَر،  هرُ تعلياًم، فلاّم مَهَر وهَبََر، جّرَد س�يَف العرُ َفطياًم، ورّبيترُهرُ َيتياًم، ثّم مل آلرُ

. ، حَن يرَتوي مني ويْلَتِقحرُ ومل أَخْلهرُ يْلَتوي عيّل ويّتِقحرُ

َ ه�ذا اخِلْزَي عني؟ فَواهللِ ما  فق�ال ل�ه الفتى: عاَم عَثْرَت مني، حتى تنرشرُ

َك، وال ش�َقْقترُ عص�ا أمِرَك، وال  س�رَتْترُ وج�َه بِ�ّرَك، وال هَتْكترُ ِحجاَب رِسِّ

ْكِرَك. ألَغْيترُ تاوَة شرُ

: ويَلَك، وأيرُّ َعْي�ٍب أْخزى من عيبَِك، وهل ريب أفحش  فقال له الش�يخرُ

)1( ه�ي املقامة الثالثة والعرشون وهي الش�عرية، تتضمن ك�ون أيب زيد مّدعيًا عىل ابنه أنه 
رسق ش�عره. انظر: »املقامات« ضم�ن رشح الرشي�ي )79-76/3( )103/3(. 

ويف النقل اختاف يسري .

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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؟  قَتهرُ ، وانتَحْلَت ِشْعري واسرَتَ مْن َرْيبَِك)1(، وقد اّدعيَت ِس�ْحري واس�َتْلَحقَتهرُ

رُم  واسرِتاقرُ الّشعِر عنَد الّش�عراء، أفَظعرُ من اسرِتاق الَبْيضاء والّصْفراء، وَغرَيهترُ

عىل َبناِت األفكاِر، كغرَيهِتم عىل الَبناِت األبكاِر...

اِم وقال له: تّبًا لَك مْن ِخّريٍج ماِرٍق، وتِلميٍذ ساِرق«. فالتَفَت الوايل اىل الغرُ

وقال القايض أبو احلسن عيل بن عبد العزيز اجلرجاين يف كتاب »الوساطة 

ق داء قديم،  بني أيب الطيب املتنبي وبني كل َمْن رداّ عليه شيئًا من شعره«: » الرَّ

ق فقال: َ وعيٌب عتيق، وقد اّدعى جرير عىل الفرزدق الرَّ

فينـا أبـوه  يكـونرُ  مـْن  سـيعلمرُ 

اجتلبـا قصائـدهرُ  ِرفـت  عرُ ومـن 

واّدعاه الفرزدق عىل جرير فقال:

إناّ اسـرتاَقك يـا جريـررُ قصائـدي
ـلرُ مثـل اداّعـاك سـوى أبيـَك تنقُّ

كيل: ويد بن كراع العرُ وقد رسق جرير قول سرُ

ومـا بـات قـوٌم ضاِمنـنَي لنـا دمـًا

شـوافِعرُ دمـاٌء  إال  فنوفيهـا 

)1( يف »املقامات«: وأي ريب أخزى من ريبك، وهل عيب أفحش من عيبك .
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نقل هذا البيَت اىل قصيدٍة له، فلام أنش�دها نّبه عليه عمر بن لجاء التيمي، 
فكان أحد األسباب التي هاجت الرشَّ بينهام )1(. 

ورسق أبو نرَُخيلة أرجوزة للعّجاج أوهلا:

يا صاِح ما شـاَقك من رْسـم خال
وأطــــلل هـا  تعرفرُ ودمنـٍة 

وقدم عىل مسلمة بن عبد امللك فأنشده إّياها قال: فلّما َسِمَع أوهلا أصاخ، 
)2( فيها قال: أمسك فنحن أروى هل��ذا منك، ومقَتني، فام أصبترُ  فلام أس�هبترُ

منه خريًا )3(.

واّدعى البحرتي عىل أمحد بن أيب طاهر الرق)4(.

واّدع�ى دعبل عىل أيب متام ال�رق يف كلمته التي رثى فيها حممد بن محيد، 
وأنه رسق أكثرها من أيب ِمْكنَف املزين)5(.

وقال أبو متام فيَمْن رسق شعره هذه األبيات:

َباِب َمـْن َبنـو بحدٍل َمـن ابـن الحرُ
الـكلِب َغـداَة  تغلـب  بنـو  َمـْن 

)1( »الوساطة« ص )193(.
)2( يف األصل وب: أشبهت. وأثبت ما يف »الوساطة«.

)3( »الوساطة« ص )194(. وانظر خربًا عن رسقة أيب نخيلة من رؤبة يف »زاد الرفاق« )562/1(.
)4( »الوساطة« ص )215(.
)5( »الوساطة« ص )193(.
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ـوررُ أبو األشــ يغـمرُ اهَلصرُ إِنَّـام الضَّ

وَغـاِب خيـس  لِّ  كرُ رئبـال  ـبـال 

ح ِشـْعري َمْن عَدْت خيلرُه عىل َسْ

كتـايِب يف  راتـع  للِحـنْي  وهـو 

املعـاين يرُـوَن  عرُ أسـخنْت  َغـارة 

اآلداِب حمـارم  واسـتحلَّت 

ترُـناّ من بعـ يا َعـذارى الكلِم رِصْ
ــدي سبايا ترُبعن يف األعراِب «)1(

انتهى ما أورده اجلرجاين.

وق�ال الص�ويل يف كت�اب »أخبار أيب متـام«)2(: » ولو ج�از أن يرُرصَف عن 

أح�ٍد من الش�عراء رسق�ٌة، لوجب أن يرُرصَف ذل�ك عن أيب مت�ام، لكثرة بديعه 

ْكَم النقاد للشعر، والعلامء به، قد مىض  واخرتاعه واتكائِه عىل نفس�ه، ولكنَّ حرُ

ب�أنَّ الش�اعرين إذا تعاورا معنًى أو لفظًا أو مجعامها، أن جيعل الس�بق ألقدمهام 

سنًا، وأوهلام موتًا، ويرُنسب األخذ إىل املتأخر منهام، ألن األكثر كذا يقع.

وإْن كانا يف عرٍص أرُحلق بأشبههام به كامًا.

فإْن أشكل ذلك تركوه هلام «.

)1( »الوساطة« ص )�17(.
)2( »أخبار أيب متام« ص )100-101( باختاف يسري .
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هرُ إم�ام أهل الظاهر- يف  وق�د عقد حممدرُ ب�ن داود األصبهاين- الذي والدرُ
كت�اب »الزهـرة« باب�ًا للس�ارقن من الش�عراء قال في�ه )1(: » قد جاء يف ش�عر 
اجلاهلية واإلس�ام ما يوافق بعضها بعضًا فمنها ما يتفق يف مجيع املعنى، ومنها 
م�ا يتف�ق يف املعنى دون اللف�ظ، ومنها ما يتفق يف املعن�ى واللفظ، فمن ذلك ما 
تقوى به أسبابرُ التهمة فيكاد العلمرُ يقع بأنَّ املتأخر قد رسقه من املتقدم مثل ما 
وقع يف ش�عر امرئ القيس من ش�عر أيب دؤاد األيادي فتقع التهمة قوية بامرئ 

القيس ألنه راويةرُ أيب دؤاد.

ْش�بِهًا ش�عر أوس بن   وكذل�ك تق�ع التهم�ةرُ بزهري يف ما وقع من ش�عره مرُ
حجر ألنه راويته.

تَّهمرُ األعشى يف املسيَّب بن علس)2( ألنه راويته. وكذلك يرُ

هرُ راويته )3(. طيئة بزهري ألنَّ تَّهمرُ الحرُ ويرُ

واإلساميون كذلك تقعرُ التهمة عىل الرجل إذا كان راويًة لرجل فوجدنا 
ثِّري عزة ومجيل وَمْن جرى جمرامها. يف شعره ما يشبِهرُ شعره ككرُ

قال)4(: وقد اتصل بنا أّن الفرزدق مرَّ بجميٍل وهو يرُنشد:

ترى الناّاس ما سنا يسريوَن خلفنا
فوا وإْن نحنرُ أومأنـا إىل الناّاس وقَّ

)1( »الزهرة« )�07/2(. ويف النقل اختاف يسري .
)2( يف ب: املسهب بن عيسى ! وانظر: »املوشح« ص )67(.

)3( قوله عن األعشى واحلطيئة مل أجده يف » الزهرة «. وهذا يؤكد أنه ناقص.
)4( أي: حممد بن داود يف »الزهرة« )�10/2(.
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فق�ال ل�ه الفرزدق: أنت ال حتتاج إىل هذا البيت وأنا حمتاج إليه ألين أهجو 

الرجاَل وأمدحهم فاتركه يل. فرتكه له.

ق�ال: وهذا من أحس�ن أفعال الفرزدق املحكية عنه، ألنه اس�تو هب هذا 

البيت ومل يغصب عليه ومل يرقه، واهلبةرُ يف كل حال خري من الرقة.

قال: وبلغني عن ابن س�ام عن كرد بِن البرصي أن عريفهم عوف )1(بن 

ثعلب�ة عل�ق الفرزدق فق�ال: يا عدوَّ اهلل رسق�َت قول صاحبن�ا األعلم العبدي 

حن يقول:

إذا اغب آفاقرُ السامء وهتكت. األبيات.

ثيِّرًا  وبلغني )2( عن األصمعي أنه قال: سمع رجٌل من بني سعد بن ليث كرُ

ينشد:

وتطرحـوننـي خـريًا  أودكـــم 

أكعب بن عمرو الختلف)3( الطبائع

: إن كان ش�عرك فلم أنتفْع  ثريِّ فق�ال الرجل: هذا واهلل ش�عري. فقال له كرُ

منه بيء.  

)1( يف األصل: عون.
د  )2( م�ن قول�ه هذا »وبلغني« إىل آخ�ر النقل من »الزهرة« مل أج�ده يف املطبوع. وهذا يؤكِّ

أّنه ناقص .
)3( يف ب: ال خال .
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وبلغني أن أبا نواس حرض جملس حممد بن زهري بن املسيب وفيه خيار بن 

عيل الكاتب فقال حممد بن زهري خليار: أنش�دين من ش�عرك. فأنشد شعرًا أليب 

نواس، أوله:

القفـاِر وللرسـوم  مـايل  صـاِح 

واألكـواِر املطـي  ولنعـِت 

فوثب أبو نواس إىل خياٍر وجذبه وأجلس�ه بن يدي حممد بن زهري وأنشأ 

يقول:

زهيــر بـن  حممـدرُ  يـا  أْعـِدين 

ـاِر عاّ والدرُ اللصـوِص  ياعـذاَب 

وهـذا ليـًل  السـارقون  يـرسق 

بالنهـاِر جهـرًة  النـاس  يـرسقرُ 

خليـاٍر قطيعـًة  شـعري  صـار 

األشـعاِر لقلـة  ؟  ملـاذا  ؟  لِـْم 

عيها، وأنه عاتبه)1(  وذكر أبو هفان أنَّ عيل بن اجلهم كان يأخذ أشعاره ويدِّ

عىل ذلك فقال فيه:

النـا قـال  أنشـدَت  إذا 

ويعنـوين أحسـنَت  سرُ 

)1( يف ب: عابه.
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وقد رسق أبو هفان هذا املعنى فقال فيه:

َسـْلٌم أنشـدكم  إذا 

بشـاررُ أحسـن  فقـل 

وأليب هفان أيضًا يف هذا املعنى:

العينــا هـو  الفضـل  أبـو 

والــراسرُ لإلخــوان  ن 
الشـعـ سقــات  فلـوال 

بــاسرُ بـه  كــان  مـا  ــر 
شـعـرًا  أنشـدكـم  فـإن 

 » الناّـاسرُ أحسـَن  فقولـوا 

هذا آخر ما نقلترُهرُ ِمْن كتاب » الزهرة «.

ويف كتاب » الذيل والتكملة « )1( البن عبد امللك:

» أمحد بن عيل بن حممد اإلشبييل يرُعرف بالّلص، لكثرة رسقته أشعار الناس.

ها ملدحه. ومن أعجب ما وقع له يف الرقة أنَّ واليًا قدم إشبيلية فانتدب أدباؤرُ

قال: فطمعترُ تلك الليلة أن يسمح خاطري بيٍء فلم يسمْح، فنظرترُ يف 
معّلقايت فإذا قصيد أليب العباس األعمى مكتوب عليه: مل يرُنش�د، فأدغمترُ فيه 
اس�َم الوايل، فلام أصبحنا وأنش�َد النّاس أنش�دترُ تلك القصيدة، فقام شخٌص 

)1( »الذيل والتكملة« )316/1/1-�31(، والنقل باختصار وترصف.
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، ووقع له ما وقع  ه وقد صنَع فيه�ا ما صنعترُ مِّ وأخرج القصيدة بنفس�ها من كرُ

يل. فضحك الوايل من ذلك، وكثر العجبرُ من التوارد عىل الرقة «. انتهى.

ْطرب من أشـعار أهل املغرب « )1( وقال: » كان  وذكره ابنرُ دحية يف » المرُ

يرُلقب باللص)2(، وكان ال ينكر هذا اللقب مع جاهه عند سلطان زمانه «.

ق�ال: » وقد أنش�دين بيت�ن قاهلام يف الوزير أيب احلس�ن اب�ن فندلة يف إبان 

شبابه وعنفوانه:

بطــرٍف قـلبـي  خـلبـَت 

خــلــوِب احلسـني  أبـا 

بلـٍص أرُدعــى  فكــيـف 

.!» القــلـوِب  لـصُّ  وأنـت 

وقال الشيخ مجال الدين بن هشام يف » رشح الشواهد «  )3(:

» طرفة أول َمْن ذمَّ رسقة الشعر فقال: 

وال أغـري عـىل األشـعار أسقهـا

عنها غنيـت ورشُّ الناّاس َمْن سقا

)1( ص )201-200(.
)2( جاء يف »املطرب« هنا: » يلقب باللص لدماثته وسكونه، وتردده خفية يف مجيع شؤونه، 
وكان ال ينك�ر... «، ولع�ل ابن دحية يش�ري إىل رسقة الش�عر من ط�رف خفي، وكأن 

السيوطي فهم هذا فنقل قوله مقترصًا عىل اجلملة األوىل.
)3( »تلخيص الشواهد وختليص الفوائد« ص )127-126(.
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وقال األعشى:

القـوايف وانتحـايل  أنـا  فكيـف 

بعد املشيب كفى ذاك عارا« انتهى

وقال الصاح الصفدي يف » رشح المية العجم«  )1(:

» الناسرُ يستحسنون قوَل أيب تّمام:

يقول يف قومسٍ صحبي وقد أخذْت

وِد ى وخطـا املهريـة القرُ منـا الـرسُّ

أمطلع الشـمس تبغي أْن تروح بنا

فقلـت: كل ولكـن مطلـَع اجلوِد

ويعدونه من النادر اجليِّد أليب متّام، وقد أخذه بلفظه من مسلم بن الوليد، 

واجرتأ عليه اجرتاء السادة عىل العبيد، ألن مسلاًم هو البادي، وأبا متام العادي، 

قال مسلم:

وا عىل عجٍل يقول صحبي وقد جداّ

ِم واخليل تسـتن بالركبـان يف اللُّجرُ

أمطلـع الشـمس تبغي أْن تـؤمَّ بنا

فقلـت كلَّ ولكن مطلـَع الكرِم«.

)1( »الغيث املسجم« )191/1(.
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بري األس�واين  وق�ال حمم�ود بن ق�ادوس الش�اعر خياطِبرُ الرش�يَد ب�َن الزرُّ

- وكان أسود- )1(:

حكمـٍة بـل  لقـامن  شـبه  يـا 

راسـخا  ال  العلـِم  يف  وخـاسًا 

كلَّهـا الـورى  أشـعاَر  سـلخَت 

فـرصَت ترُدعـى األسـوَد السـاخلا 

وقال أبو بكر ابن الكبري)2( خياطب عنرتة التوني)3( الشاعر :

الرخـْم بـني  مـا  أنـَت  أغـراٌب 

الَغنَـْم  بـني  مـا  أنـَت  عتـوٌد  أم 

هيئـٍة ذو  أسـوٌد  حبـيش 

سـارقرُ األلفـاظ ِمـْن كل األمـم ْ

وقال عاء الدين الوداعي)4( :

فيهـم ـاَب  واحلساّ تَّـاَب  الكرُ أرى 

ا  ـراّ طرُ النـاَس  يرسقـون  لصـوٌص 

)1( البيتان يف »وفيات األعيان« )162/1-163(، و»الوايف بالوفيات« )223/7(.
)2( يف ب: البكري .

)3( يف األصل: التونفي . ويف ب: عنربة .
)4( ه�و عيل بن املظفر الكندي اإلس�كندراين ثم الدمش�قي املعروف بالوداع�ي ألنه كان كاتبًا 
البن وداعة ) 640تقريبًا- 716 ه� ( . »الوايف« )199/22- 213 ( . والبيتان يف ترمجته 

يف »الوايف« )22/ 207-�20( نقلهام الصفدي من ديوانه - وقد ملكه بخطه - .
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جهـرًا اللفـظ  يرسقـون  فقـوٌم 
ا  ساّ املـاَل  يرسقـون  وقـوٌم 

وقال الكاملرُ الدمريي يف » حياة احليوان «)1( : 

» قد تنازَع مجال الدين حييى بنرُ مطروح)2( وأبو الفضل جعفر بن ش�مس 
اخلافة)3( يف بيٍت كلٌّ منهام ادَّعاه لنفسه ، وهو :

وأقـولرُ يـا أخـتَ  الغـزال ملحًة
فتقولرُ ال عاش الغزالرُ وال بقي «.

ثرُ�مَّ رأي�ت ابَن خلكان والص�اَح الصفدي ذكرا ذل�ك يف »تارخيهام« )4(، 
وأن ابن مطروح عمل حمرضًا ش�هد فيه مجاعة بأنَّ البيت له ، وَحلف أنَّ البيت 

عَرْف بالدعوى عاّم ليس له . انتهى . له، وكان حمرِتزًا يف أقواله ومل يرُ

وقال جماهد بن سليامن التميمي)5( :

تـأداّْب احلسـني  أبـا 
فخـررُ  بالشـعِر  الفخـررُ  مـا 

)1( »حياة احليوان« ) 295/3(. 
)2(  هو حييى بن عيسى بن إبراهيم ) 592-649 ه�(. »وفيات األعيان« ) 25�/6، 266(.  

)3( انظر ترمجته يف »وفيات األعيان« )362/1(.
)4( انظر »وفيات األعيان« ) 261/6( .

)5( ه�و امل�رصي اخلياط ويعرف بابن أيب الربيع ، تويف س�نة 672ه�� ، ترجم له الصفدي 
يف »الوايف« ) 135/25-�13 ( وقال: » كان من كبار أدباء العوام ، لكنه قرأ النحو 
وفهم، وكان قد س�لطه اهلل عىل أيب احلس�ن اجلزار ش�اعر الديار املرصي�ة « وأورد له 

هذه األبيات .
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مـنْـهرُ تبلَّلـَت  ومــا 
بحــــررُ  وهـــو  بقطـــرٍة 

ببيـٍت أتيـَت  وإْن 
َقــــْدررُ  لبيتــــَك  ومــــا 

إالاّ بالبيـت  تـأِت  لـم 

حْكـررُ للناّـاِس  عليـه 

وقال ابن األثري يف بعض »رسائله«)1(: 

لم  أنَّ سارق بيوت املعاين كسارق بيوت املال ، غري أّن ]سارق[)2(  » وقد عرُ
أحدمها جيب فيه قطعرُ األعراض ، واآلخر جيبرُ فيه قطعرُ األوصال «. 

وقال ابنرُ دريد يف » أماليه « )3(:

م هلذه الرسالة املنقول منها هبذه املقدمة:  )1( انظر »رسائل ابن األثري« ص )129( وقد قرُدِّ
» ِم�ن كتاب كتبه إىل بعض اإلخوان باملوصل جوابًا عن كتابه ، وكان ذكر أن ش�اعرًا 
رجه يف أقبح خمرج ، وأنَّه ألَّف يف  باملوصل قد جعل وكده أن يرق شعر أيب تّمام وخيرُ
ذلك كتابًا عىل لس�ان أيب تّمام ، وَجَعَل مبناه عىل أّنه رأى أبا متّام يف املنام وهو يش�كو 
إليه من رسقات ذلك الش�اعر «. وهذا غري ما س�يأيت من رس�الة اب�ن القيراين وهو 

أسبق إذ تويف سنة �54ه� . والتشابه بينهام مستغرب!!
)2( من »الرسائل«.

)3( مل أجد هذا النص يف املطبوع من »األمايل« وهو:

تعلي�ق من أم�ايل ابن دريد، بتحقيق الس�يد مصطفى الس�نويس. وال يف امللحق الذي 
أضافه املحقق.

ورجع�ت كذلك إىل »الفوائد واألخبار« الب�ن دريد بتحقيق إبراهيم صالح فلم أجد 
هذا اخلرب .

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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» أخ�ربين أيب ع�ن أبيه ع�ن ابن الكلبي قال : كان عنرتة بن ش�داد العبي 
قد قال: 

بالشـهِب عفـون  الديـار  لمـن 
نيـْت عـىل َخْطـب مـن اخَلْطـِب  برُ

ثم َأجبل - أي انقطع - فأنشد احلارث بن الطفيل األزدي)1(: 

لَِمـن الديـاررُ عفـون بالشـهب)2( 
نيـْت عـىل َخْطـب مـن اخلطـِب  برُ

مقاتلـًة إال  تـرى  ال  إذ 
ْرِقْلـَن كالركـِب)�(  وعجائـزًا )3( يرُ

تِه بِشـكَّ يسـعى  جـًا  ومدجَّ
كالكلـِب  عينـاه  ًة  حممـرَّ

هبـم احلديـد  صـدأ  ومعـارشًا 
ـْرِب  اجلرُ خماطِـم  اهِلنـاء  عبـق 

درُعيـْت قـد  نـزال  سـمعترُ  لمـا 
كعـِب  بنـو  أهنـم  أيقنـترُ 

)1( األبي�ات يف » األغ�اين« ) 13/ 249 -250 ( و»ال�وايف« يف ترمجة احلارث بن الطفيل 
)25�/11-259( . م�ن غ�ري ذكر خرب النزاع فيها . وث�م اختافات أذكر  بعضها. 

ومل أجد األبيات يف »ديوان عنرتة« ط دار صادر .
)2( الصدر يف »األغاين« و»الوايف«: يا دار من ماوي بالسهب .

)3( فيهام : عجانسًا  .
)4( يف »األغاين« و»الوايف«: بالركب .



��

كعـب بن عمرو  ال لكعب بني الـ 

للنسـِب التبيـان  ذا  ـعنقـاء 

 )1( بقرحتـه  كبشـهمرُ  فرميـترُ  

لغـِب   بـذي  وراشـوه  فمـى 

كـام بالرمـاح  يديـه  وا  شـكاّ

شـك الصديـع)2( ترافد الشـعِب   

منغمسـًا ظـلَّ  مهـري  فـكأنَّ 

اجلـأب  مغـرة  األسـنِة  بشـبا 

بَّ موضـوٍع  رفعـترُ ومـر بـل ررُ

فوٍع وضعـترُ بمنـزِل اللصِب )3( 

فقال عنرتة : أنا واهللِ قائلها . 

فقال احلارث: بل أنا واهللِ قائلها .

فتباها َأْن يقتل اهللرُ الكاذب قبل أن يأيت مثلرُ ذلك اليوم من العام القابل. 

ت�ل عن�رتة بع�د أش�هر ، وقيل : ب�ل أصابت�ه بالطريق ري�ٌح فهرأته  وتفّرق�ا ، فقرُ

فامت «.

)1( الصدر فيهام : فرميترُ كبش القوم معتمدًا . 
)2( يف ب: الرصيع، والبيت يف »األغاين« و»الوايف«:

ْضِب. َح القرُ ض أقدرُ وا بحقويه القداح كام      ناط املعرِّ شكرُّ

ويف »الوايف«: بخصويه . 
)3( يف األصل : كصب، ويف ب: الصب !

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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وقال حييى بنرُ عيل بن ]حييى[ املنّجم)1(: 

هرُ نقـادرُ الشـعر  يف  خـاض  إذا 
املعـدنرُ  ه  سِّ ِمـن  فعنـدي 

تأليفـه ألرُحِسـنرُ  وإين 
أحزنـوا  إذا  فيـه  وأسـهلرُ 

يشـح مـا  قلترُـهرُ  إذا  فألقـي 
املرُحِسـنرُ  الشـاعررُ  مثلِـه  عـىل 

أرى)2(  ا  مماـّ أجـوَد  وأسـقط 
نـوا  دوَّ وقـد  القريـض  رواة 

وقال أيضًا )3(:

ينــ مـا  مثـل  ـهرُ  نقدترُ شـعٍر  بَّ  ررُ
الدينـارا  الصيـارف  رأسرُ  ـقـدرُ 

لـو تأتـى لقالـة)4( الشـعر ما أســ
ـقطـت)5( منـه حلوا به األشـعارا 

ثـم أرسـلترُهرُ لكانـت معانيـــــــ
أبـكارا  معـًا  ـهرُ  وألفاظرُ ـــه 

)1( كام يف » معجم الشعراء« للمرزباين  ص )435-436(، والزيادة منه .
)2( يف »املعجم«: لدي .

)3( كام يف » معجم الشعراء« أيضًا ص )436(. 
)4( يف األصل: أتاين لعالة .

)5( يف ب و»املعجم«: ما أسقط .
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و أجـلُّ الـكلم ما يسـتعري النــــ

سـتعارا  مرُ يكـْن  ومل  منـه  ـــاسرُ 

وقال الصاح الصفدي)1(: 

املعـاين بعـَض  األديـب  سقـاترُ 
جوزوا يف مذاهب الشعر رشعا )2(

وهـذا جيـوز  ال  اللفـظرُ  لكـن 

قولرُ قوٍم من قبل ذا العرص رصعى 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عثامن الغزي)3(: 

قالوا هجرَت الشعَر قلترُ رضورًة

ْغَلقرُ  بـابرُ الدواعـي والبواعـِث مرُ
خلِت الديـاررُ فل كريـٌم يرُرجتى)4(

يرُعشـقرُ  مليـٌح  وال  النـوال  منـه 

يرُشـرتى ال  أنَّـه  ـة  الرزياّ وِمـَن 

ـانرُ فيـه مـع الكسـاِد ويرُـرْسقرُ  وخيرُ

)1( البيت�ان يف كتابي�ه: »جن�ان اجلناس« ص)66(، و»الروض الباس�م والعرف الناس�م« 
ص )244(، ولعله�ام يف ديوانه، وقد وصل خمطوطًا، ومل يطبع بعد، انظر: »الصفدي 

وآثاره يف األدب والنقد« ص )142(. 
)2( يف »جنان اجلناس« و»الروض الباسم«: جوزوها يف مذهب الشعر رشعا. 

)3( »ديوان الغزي« ص )423(، و»الوايف بالوفيات« ) 2 /51- 54 (. 
)4( يف األصل : ترجتي .

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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ْرسي )1(:  ال المرُ وقال أبو جعفر أمحد بن إبراهيم الغزَّ

يا سـارقًا جاَء يف دعـواه بالعجِب

سـاحمترُهرُ يف قريـض فاداّعـى نسـبي 

عيًا نمـى إىل العـرب العربـاء مداّ يرُ

واألدِب  للشـعر  دعـوترُـه  كـذاك 

يـا أهيـا الَمـْرجرُ دع للبحـر لؤلـؤه

فالدر للبحر ذي)2( األمواج واحلدب 

َهْب َأنَّ شعرك شعري حني ترسقـه

ـٰى أنـا أنـت أو أناّـٰى أبـوك أيب ؟  أناّ

نًا : وقال صاِحبرُنا الشهابرُ املنصوري)3( مضمِّ

اس منتحًل يـا َمْن غـدا لِعلوم الناـّ

وحيتمي عن سـؤال العلم بالشيم ِ

)1( ت�ويف يف مرس�ية س�نة 631ه�� ، وترمجته يف »ال�وايف بالوفي�ات« )2/ 216-215 (، 
وهذه األبيات فيها ، والصفدي ينقل عن ابن األبار فانظر »حتفة القادم« ص )�21-

219(، واألبيات قاهلا خياطب هبا ابن مرج الكحل . 
)2( يف النسختن: يف .

)3( ه�و أمح�د ب�ن حممد الس�لمي ) �79 أو 799 - ��7 ه�� ( ترجم له الس�يوطي يف »نظم 
العقي�ان« ص )77 -90(، و»املنج�م يف املعج�م« ص )�6-�0(، وق�ال فيهام : » مجع 
ديوان�ه يف جمل�د ضخ�م «، وذكر له ش�عرًا كثريًا يف الرتمج�ة ويف غريها ، وه�ذان البيتان 
ذكرمها يف »نظم العيقان« ص )�9(. وهو شيخ السيوطي وأكرب منه بخمسن سنة ففي 

قوله: »صاحبنا« نظر.
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) أسـتغفر اهللرُ ِمـْن قوٍل بـل عمٍل
ِم ( )1( قرُ لقد نسبت به نسًل لذي عرُ

ين بن النقيب)2(:  وقال نارص الدِّ

الــ عـىل  ـعـر  الشِّ ســارقرُ 

عـــاِد  أيُّ  عـــاد  أبـيــات 

ِمـْن آمـٌن  لـصٌّ  فهـو 

فســـاِد  يف  كــفٍّ  قـطـــع 

يـديــــِه قـطــعرُ  إنــمــا 

األيـــادي)3(  عنــه  ـْم  ـكرُ قطـعرُ

  

)1( البيت للبوصريي من قصيدته املعروفة »الربدة«.
َقيي، املتوىف س�نة 6�7 ه��، قال  )2( ه�و احلس�ن ب�ن ش�اور الكن�اين املع�روف باب�ن الفرُ
الصف�دي: » له كتاٌب س�اّمه »منازل األحباب ومنازه األلب�اب« ذكر فيه املجاراة التي 
دارت بينه وبن أهل عرصه من البداءات واملراجعات، وهو يف جملدين، انتخبترُ منه 
أش�ياء في�ام علقته يف »التذك�رة«، ووقفت عىل مقاطيعه بخطِّ�ه، وهي يف جملد ضخم، 

ونقلترُ منها جانبًا جيدًا.

، فيه التورية الرائقة الائقة املتمكنة، وهو أحد فرس�ان  وش�عره جيد عذٌب منس�جٌمرُ
تلك احللبة، الذين كانوا يف ش�عراء مرص يف ذلك العرص، ومقاطيعه جيدة إىل الغاية، 
خ�اف قصائ�ده«. انظر ترمجته يف »ال�وايف بالوفي�ات« )44/12-53(، وليس فيها 

هذه األبيات.
)3( هنا تنتهي النسخة ب .

أخبار سارقي ألفاظ الشعر
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� ظالمة اخلالدي � )1(

وقد أنش�أ مهذب الدين حممد بن نرص القيراين)2( رس�الة سامها »ظرُلمة 

اخلالدي« صورة منام يف واعٍظ رسق أشعار أيب متام ، وال بأس بأن نسوقها هنا 

ها، قال: ها، ونوردها بفصِّ بنصِّ

 إين خمربك�م ع�ن رسى رسيته�ا، ورؤي�ا رأيته�ا، ومنام حرضت�ه، وكام 

ه، ومال ب�ه القول عن  حفظت�ه في�ه فحرصته، ط�ال به الليل ع�ن جتانرُف ِق�رَصِ

مواق�ف َحرَصه، فبترُّ يف ِغامره عائاًم، وقد تع�رتي األحام َمْن كان نائاًم، ومن 

قال: خريًا رأيَت وخريًا يكون. حق تأويله أْن يرُ

وه�و أين رأيترُ يف ما ي�راه الحالم الرائي، أبا متام حبيَب بَن أوس الطائي، 

يف ص�ورة رج�ل كه�ل، كاس من الفضل عار م�ن اجلهل، العربي�ةرُ تعرب عن 

شامئله، واألملعيةرُ تلمع من خمايله، فجعل يرمقني يف اعرتاض، ويستنطقني ِمْن 

غري إعراض، ثرُمَّ س�عى إيّل، بأقدام اإلقدام عيل، فعّرفني بنفسه، بعد أن عرفني 

بثاقب حدسه.

قنـي وأراّ مرتاعـًا  ْور  للـزَّ فقمـترُ 

؟ لرُمرُ حقًا أرى شـخَصهرُ أم عادين حرُ

)1( العنوان زيادة منّي .
)2( أورد هذه الرس�الة الصف�دي يف ترمجة ابن القيراين يف »ال�وايف« )121-112/5(. 

وبن النصن خاف أشري إىل بعضه.

ُ
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فلّما س�ّلم عيّل وحّي�ا، حاورترُ منه كريم املحيا، فقال: ألس�َت ابَن نرص، 

شاعر العرص؟

: نعم. فقلترُ

فغار ماءرُ وجهه ونضب، وأثار كامَن حقده عيل الغضب.

وق�ال: يا معرَش األدب�اء، والفضاء األلباء، متى أرُمهل�ت بينكم احلقوق، 

�لف، وخلف فيكم  وَح�َدَث فيكم هذا العق�وق، وأرُضيعت عندكم حرمةرُ السَّ

هذا اخللف، أأرُهنبرُ وتغضون، ويرُغار عيل وترتضون، ألسترُرُ أّول َمْن رشع لكم 

البديع، وأنبع لكم عيون التقس�يم والرتصيع، وعّلمكم ش�ن الغارات، عىل ما 

َس�نَّ من عجائب االس�تعارات، وأراك�م دون النّاس، غرائ�َب أنواع اجلناس، 

لرُّ ش�اعٍر بع�دي وإْن أغرب، وزيَّ�ن أبكاَر أف�كاره فأعرب، فا برُ�دَّ له من  ف�كرُ

االعرتاف بأساليبي، واالغرتاف من منابع قليبي، وهذا حقٌّ يل عىل َمْن بعدي، 

ال يسقطه مويت وال برُْعدي.

ومـن احلزامـة لـو تكـون حزامـة
)1( تتقـدمرُ بـه  َمـْن  تؤخـر  ال  أْن 

: أهيا الش�يخ  فل�ام ملكتني َس�ْورة دع�واه، وحركتني َفْورة ش�كواه، قلترُ

األجل، سلبت املهل، وَألبست اخلجل، فام ذاك، وَمْن آذاك؟

)1( البيت أليب متام، وهو هبذا اللفظ يف »زهر اآلداب وثمر األلباب« )�1/1(.

َمقامة ُظالمة اخلالدي
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قال: كنترُ بحرضة القدس، ومس�تقر األرُْنس، إذ جاءين عبدان، مل يكن يل 
هبام يدان، فأزلفاين إىل مقر اخللفاء، ووقفاين بن يدي األئمة األكفاء، وإذا لدهيم 
مجاعةرُ الوزراء والقضاة، وَمْن كنت أمتدحهم أيام احلياة، فأومأوا بالدعوى عيلَّ 
إىل ابن أيب دؤاد، وكان عيلَّ ش�ديد االتقاد، س�ديَد س�هام األحقاد، فحكم عيلَّ 
ب�ردِّ ِصايت، والفدية بجميع صومي وَصايت، فقلترُ قوَل املدّل الواثق، عائذًا 
ىض، وقد  باملأمون واملعتصم والواثق: يا أمراء املؤمنن ما هذه املؤاخذة بعد الرِّ

مىض يل ِمْن خدمتكم ما مىض؟

فق�ال املأمون، وَصَم�َت الباقون: يا ابن أوس إّنك مدحتن�ا ]والنّاس[)1( 
بأشعاٍر منحولة، وقصائَد مقولة منقولة، وكاٍم خمتلق، رسقته ِمْن قائله قبل أن 

لق، فلام آن أوانه، واّتَسَق زمانه، اسرتدَّ ودائعه منك، وهو غري راٍض عنك. خيرُ

فقل�ت: وَمْن ذا الذي أعدمني بعد الوجود، وأعاضني املعدوم باملوجود، 
وَمَلَك عيلَّ فنّي، وأصبح أحقَّ به منِّي؟

فقال: كأنَّ�ك ال تعرف الواعظ املوصيل الِوالد، احلوصيل الباد، الغريب 
ة، القريب املهمة)2(، الَبْعَبعي اإليراد، الودعي اإلنشاد. الِعمَّ

خـياشـيمــِه بـني  كأنمـــا 
بالطباّـــِل يـربرُ  ـٌر  مفكِّ

الذي انتزع�ك مدائحه، وارجتعك منائحه، واس�تلبك قائده، واختلبك 

)1( من »الوايف«.
)2( يف »الوايف«: اهلم��ة.
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قصائده، بعدما كنَت تغرّي أسامءها، وحتيلِّ بغري نجومها سامءها، فأصبح يتقرب 
عيه، ويعي منه ما مل تكن تعيه، نازعًا عن وجوهها  إىل مل�وك ع�رصه بام كنَت تدَّ
سواتر النَّقب، ]واضعًا هناءها مواضَع النَّْقب[)1(، قد جعل إليه َعْقدها وحلها، 

وكان أحقَّ هبا وأهلها.

ا إليه راجعون، ق�د كان عهدي هبذا  �اعون، وإنَّ�ا هلل وإنَّ : خاب السَّ فقلترُ
الرجل فارضًا، فمتى صار قارضًا، وأعرفه يتس�رت باحلش�وية، فمتى ارتبك بن 
البدهي�ة والروي�ة، وكان ذا طب�ٍع جايف، عن التع�ّرض لنظم الق�وايف، وقد كان 
ّصاص، َنْصبًا  هات القرُ َّ أرُْخِرَج من املوصل، وليس معه قرآن يوِصل، فاشتغل برترُ

عىل ذوات األعن من وراء اخلصاص:

وعـاش يظـنُّ نثـر اإلفـك وعظـًا
وينصـب حتت مـا نثر الشـباكا)2(

وأي�ن منابذة الوّعاظ، م�ن جهابذة األلفاظ، بل أين أش�عار)3( الكرايس، 
من قويل:

مـا يف وقوفـك سـاعة مـن بـاس
...........................

)1( من »الوايف«.
)2( للمتنبي بلفظ:

وَمْن يظَّ�ن نثر احلب ج��ودًا      وينصب حتت ما نثر الشباكا

والبيت يف ديوانه، ضمن رشحه »العرف الطّيب« )146/4(، من قصيدته:

رُ عن م�داكا      ف��ا َم��ِلٌك إذْن إال ف���داك��ا فِ�دًى لك من يرَُقرصِّ
)3( يف األصل: لشاعر.

َمقامة ُظالمة اخلالدي
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والعب�د يس�أل اإلقراَء عنه، ليتلطف يف ارجتاع ما انت�زع منه، فقال: اذهْب 
وائتن�ي بيقن، أدفع ]ب�ه[)1( عنك بوادَر الظنون، وش�اِوْر يف النرصة وانتِصْح، 

واستِعْن بقوِمَك وِصْح)2(:

أعيذهـا )3( نظـرات منـك صادقًة

هرُ َوَرمرُ أْن حتسب الشحَم فيمن شحمرُ
نيـا بناظـِرِه ومـا انتفـاعرُ أخـي الدُّ

)�( إذا استوْت عنده األنواررُ والظلمرُ

: يا أب�ا تّمام، إنَّ س�يَّدنا الرئيس قد أصبح له جملٌس جعله موس�مًا  فقل�ترُ

)1( من »الوايف«.
)2( جاء يف »الوايف« هنا هذا املقطع:

» يا آل جلهمة بدارك إنَّام       أشفار عينك ذابٌل ومهنَّدرُ
وقد بدأترُ من قومي ببني جراح، فآتيهم شاكن بالّساح، جادين يف إحلاق اجللنبك، 

بصاحب الشوبك، وقد بدأوا ِمْن قتله، بكر ِرْجله:
م       فهل أنا يف ذا آل مهدان ظاملرُ ؟ وكنترُ إذا قومي غزوين غزوهترُ

ْض عليك من الكام، يرمحك اهللرُ أبا متّام، اخلطبرُ أير، واخلصمرُ أعر، أما  : خفِّ قلترُ
علمَت أن هذا الرجل، قد أسند ظهَرهرُ إىل أمنِع َمْعقل، وأحصن موئل، وأرحِب دار، 
وأحوِط جدار، وأثقِب نار، وأعىل منار، وأحرِز حرم، وأعز ذمم، وأنه قد َحطَّ رحله 
من املكان األمنع، وأثبت رجله بالعنان األرفع، ِمْن جملس س�يدنا الوزير الرئيس ويّل 

ين معن الدولة كريم امللك ثقة احلرضة ذي الرئاستن أيب الفضل«. الدِّ
)3( الس�ياق غري متصل وال منس�جم. وه�ذا املقط�ع إىل قوله: » فقر امرئ لضنن « مل يرد 

يف »الوايف«.
)4( البيتان للمتنبي يف ديوانه ضمن رشحه »العرف الطّيب« )429/4(، من قصيدته:

وا َحرَّ قلباه مماّن قلبه شبمرُ       ومن بحايل وجسمي عنده َسَقمرُ
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ألعاق الثناء، ومتس�اًم بأعناق الس�)1(، وس�وقًا لكلِّ شاكر حامد، حمفوفًا ببيع 

املناق�ب فيه واملحامد، جملوبًا إليه نفائسرُ األفه�ام، جملوًا عليه عرائس األقام، 

ولي�س هبذا املجلس وال فيه، إال ملن أوجَب الش�كر لصاحب�ه عىل فيه، فكلرُّهم 

قد أغناه عن الدهر، وأفقَرهرُ إىل الش�كر، ولّما كان املنظومرُ أنبه ذكرًا، واملوزونرُ 

ْعر وما ينبغي له،  أنبل شكرًا، وما كلرُّ أحٍد يسلكه النظمرُ سبيَله، وما علمناه الشِّ

ع�دل املِق�لرُّ إىل املكثر، وعّول املحتاج عىل املورِس، وَرَج�َع إلْيَك يف النّفقة، وما 

َنَقَص ماٌل من صدقة.

وإنَّ امـرءًا َقـْد َضـنَّ عنِّـي بمنطٍق
)2( لضنـنيرُ امـرٍئ  فقـَر  بـه  ـدُّ  َيسرُ

فقال: اس�مع م�ا ال يرُدفع، إذا كان األمر عىل ما ذك�رت، ووقع اعرتايف بام 

نك�رت، فلم وق�ع هذا الذنبرُ ع�ىل بختي، وكيف مل يس�تلن مابس ختتي، ومل 

خصني بإزالة)3( مصوين، وحصني بتخفيف)4( غصوين، وها تصّدى بالنهب، 

اما اليوم العصيب، وما هذا  ملدائح ابني وهب، ومها غامما الزمن الجديب، ومهرُ

االنفرادرُ ببنايت، واحلصادرُ لنارِض نبايت، واالنقضاضرُ عىل قصائدي، واالقتناص 

من حبائل مصايدي؟

)1( كلمة مل تظهر بسبب ترميم النسخة، ولعلها: السامء .
)2( البيت لدعبل اخلزاعي، أو ألبيه. انظر: »ديوان دعبل« ص )22(.

)3( يف »الوايف«: بإذالة.
)4( يف »الوايف«: بتحّيف .

َمقامة ُظالمة اخلالدي
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فهـل خصوصـًا  منِّـي  سقـاٌت 
ِمـْن عـدواّ أو صاحٍب أو جـاِر)1(

ولم ال عدل عن شومي، إىل شعر ابن الرومي؟

وها كان جيرتي، بمثل هذا عىل البحرتي؟

رب من املتنبي؟ وكيف آثر قرُريب، عىل القرُ

وليته قنع وريِض، بشعر الرشيف الريِض.

أو يستدرك ما فاته، من ديوان ابن نباته.

أو انتحل االختيار، من أشعار مهيار.

إىل مثل هؤالء الفضاء.

أيوجبرُ عيّل الزكاَة وليس يف الشعر نِصاب، ويقرب عيل أمر الزكاة وليس 
عىل فكري اعتصاب؟:

حسـبة بــــه  ْق  أتصـدَّ وإن 
بِـــِه)2( َأْوىل  املســـاكني  فـإنَّ 

)1( البيت للبحرتي يف ديوانه )55/1(، من قصيدٍة مطلعها:

أبكاًء يف الدار بعد الداِر       وسلوًا بزينٍب عن نواِر

وفيه: » فإال« بدل: فها .
)2( البيت للبحرتي أيضًا يف »ديوانه« )170/2(، من قصيدة مطلعها:

أبا جعفٍر ليس فضلرُ الفتى       إذا راح يف فرط إعجابــه
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: إنَّ هذا الرجل مل يكن للقريض بلص، ولكنه قريب عهد بحمص،  فقلترُ
وكان قد أقام هبا جامَح العنان، طامح السنان، لو أضاف قادَة اجلوزاء إليه، مل 

جيد َمْن ينكررُ عليه، فهو يقول ما شا، ِمْن غري َأْن يتحاشى:

ألهنـم أهـل محـص ال عقـوَل هلم
هبائـٌم أرُفرغـوا يف قالـِب الناّاِس)1(

ب،  ومل ي�زل كذل�ك حتى انت�دب له م�ن رساة جندها َمْن بح�ث عنه ونقَّ
ا َوَرَد دمشق، رمى يف أغراضها بذلك الرشق: فخرج منها خائفًا يرتقَّب، فلمَّ

وما يستوي املرصان محٌص وجلَّق
)2( وال حصنرُ جريون هبا والقنيحكرُ

وِشف، وقوشف،  وكانت عادةرُ محص ختدعه، وسادةرُ دمشق تردعه، حتى كرُ

ْذَهبرُ بك، وما  فع يف صدره ِمْن ورا)3(، وقيل له: أين يرُ ج�ع به القهقرى، ودرُ وررُ

، العايل  هرُ ، املنيف صدررُ هرُ هذه الشقشقة يف غببك)4(، إىل جملس هذا الرشيف قدررُ

، تشمرج)5( لبائس األيام، وتربز عوانس)6( الكام، وتطري  هرُ ، الغايل شكررُ هرُ ذكررُ

م�ن القوايف ما خلق وَرّث، وتوري منها م�ا أهنكه العث، ومل يزل يضطره كثرة 

)1( مل أعرف قائله، وهو مردود عليه أّيًا كان.
)2( يف األصل: والسمك .

)3( يف األصل: مزورا .

)4( يف األصل: عتبك .
)5( يف األصل: تبهرج .
)6( يف األصل: عرائس.

َمقامة ُظالمة اخلالدي
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التوبيخ، وقلةرُ النارص والرصيخ، إىل َأْن أش�هد عىل نفسه منذ ليايل، بالرباءة من 

أناشيده اخلوايل والتوايل، وأذعن باإلقرار، بام دافعت عنه يدرُ اإلنكار:

سـتقَبحًا مرُ زاَل  مـا  ومذهـٌب 
)1( ستسـلِمرُ قتـل مرُ يرُ يف احلـرب أن 

وأزي�دك في�ام أفيدك أنَّ هذا الرجل من االنحراف عن ش�عرك عىل ش�فا، 

وكأّن�ك)2( به عنك قد انكفا، لعلمه أّن�ه أخلق منه ما جدد، وإىل ]متى[)3( هذا 

الكعك املردد، وقد كان طالبني منذ أيام بإعارة شعر ابن املعتز، مطالبة مضطر 

في بغريه: ه وضريه، والسعيد َمْن كرُ إليه ملتز، وقد اسرتحَت من رشِّ

ــ الفعاّ حتمـدرُ  ال  أتـاَك  أمـر  بَّ  ررُ
)�( األفعـاال  وحتمـدرُ  فيـه  ــال   

فقال: إْن كان األمررُ عىل ما رشحَت، فقد أرشَت بالرأي ونصحَت، ولكن 

هرُ يقول وحيول،  لرُق هذا الوغ�د، فإنَّ مت�ى إنجاز هذا الوع�د، واخللف َمنوط بخرُ

وأن�َت تعرفرُ ما ت�يل: ﴿ يئ  جب       حب  خب  ﴾)5(، ولو أمكن إقامةرُ هذا األمر 

)1( البي�ت الب�ن اخلي�اط )ت: 517 ه�( كام يف »ديوان�ه« ص )140(، وترمجته يف »تاريخ 
دمشق« )420/5(.

)2( يف األصل: وكأنه .
)3( من »الوايف«.

)4( البيت للمتنبي يف ديوانه ضمن رشحه »العرف الطيِّب« )275/4(، من قصيدته:

ذي املعايل فليعلون َمْن تعاىل       هـكذا هــكذا وإال فــل ال
)5( من سورة النساء، اآلية 59 .
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املن�آد)1(، بح�رضة اب�ن أيب دؤاد، لربئ�ْت عن�د اجلمهور س�احتي، وعدترُ من 

رمحة اهلل إىل مس�تقر باحتي، ولكن دون الوص�ول ]املتعب[)2( إىل احلاكم عقبٌة 

ك�ؤود، وال حاجَة لنا إىل اإلرضار بالش�هود، وإذ قد ضمن�َت عنه ما ضمنَت، 

وأمن�َت ع�يلَّ منه ما أمنَت، فيل حاجٌة إليك، وما أريد أن أش�قَّ عليك، وهو أن 

تعدل بنا يف القضية، إىل احلال املرضيَّة، وتفضَل عيّل، وترُس�دهيا يدًا إيّل، وتسفر 

يل يف إنش�اِد أبياٍت مدحترُ هب�ا هذا الرئيس قلترُها خدمًة ل�ه وقربًة إليه، لعلمي 

بنَف�اق األدب عنده وعليه، فإذا هززَته هبا هز احلس�ام، وانثالْت عليك من الرب 

أيادي�ه اجلس�ام، اقرتْح عليه، أحس�َن اهللرُ إلي�ه، َأْن تكون اجلائزةرُ خ�روَج األمر 

ل به من أجاد املس�اخرة،  الع�ايل بإحضار اخلصم، إىل جملس احلكم، وأن يوكَّ

ه معي إىل الدار اآلخرة، ألبرأ بإقراره يل عند قايض القضاة، بام شهدْت  رُ َمْن يسريِّ

به هذه املقاضاة، وليس�لَم عند اخللفاء الراشدين ِعْريض، وحيسن عىل اهلل تعاىل 

َع�ْريض، ﴿وَمْن عاد فينتِقْم اهللرُ منه واهلل عزي�ٌز ذو انتقام﴾)3(، فضمنترُ له عن 

سيِِّدنا ما اشتهى، وانَتَهْيترُ من اقرتاحه إىل حيثرُ انتهى)4(.

  

)1( املنآد: املعوج .
)2( ليست يف »الوايف«.

)3( من سورة املائدة، اآلية 95 .
)4( انظر التتمة يف »الوايف« )121-120/5(.

َمقامة ُظالمة اخلالدي
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صِّ يف حلق اللص)1( مقامة تسمى تعلق الشِّ
إنشاء الشريف سعد الدين سعد اهلل )2(

ث الناقد بن رّصاٍف قال:  حدَّ

ما زلترُ منذ نشأت أستخرجرُ خبايا األدب، وأستعن عليها بحسن اإلمجال 
�ا مواطن العرب، واملوقفة منها ع�ىل العن واألثر، فا تربح  يف الطل�ب، عاملًا أهنَّ
تتحفني باملآرب، وتوقفني عىل العجائب، وتس�هل يل ما صعب عىل غريي من 
إدراك املطالب، وكنترُ سمعترُ يف بعض احلكايات الغريبة، واألمثال املصيبة، 
أن�ه كان يف بع�ض األحي�ان لصٌّ بب�اِد املغرب، يؤت�ى من أحاديث�ه باملعجب 
املغرب، خبري بالنقد والتعليق، والرقي والتس�ليق، ي�كاد بنظره يفتح األقفال، 
ويفكك منها األوصال، قد اختذه اللصوص يف هذا الفن قدوة، ووجدوا ذهنه 

: فيها نارًا فكلٌّ ]منهم[ )3( يقتبس منها جذوة، فهو كام قلترُ

)1( حقق�ت نصه�ا عىل نس�خة األصل، ونس�خة مف�ردة يف مكتب�ة األزه�ر، ورمزها: ز. 
ص: حديدة عقفاء يصاد هبا السمك كام يف »القاموس« ص)�02(. والشِّ

)2( لعله يقصد الصدر الرئيس سعد الدين سعد اهلل بن مروان بن عبد اهلل الفارقي الشافعي 
الكاتب، ترجم له العيني يف »عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان« يف وفيات س�نة 691 
)140/3-141( وقال: »مات بدمش�ق، ودفن بس�فح قاس�يون، وكان منشئًا بليغًا، 
ش�اعرًا حمس�نًا«. اه� مصححًا، ثرُمَّ ذكر ش�يئًا من ش�عره . وقد رجعت إىل ترمجته يف: 
»تاريخ اإلس�ام« )727/15(، و»الوايف بالوفيات« )1�7/15(، و»تذكرة النبيه« 

)157/1(، وغريها، فام رأيت ما يفيد شيئًا بخصوص هذه املقامة.

واحلدي�ث ع�ن دخول الل�ص دار بعض الصدور يف دمش�ق قد يومئ إىل أن املنش�ئ 
دمشقي، أو كان يعيش يف دمشق.

)3( من ز .
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ـِن الـرأي يدخلرُ يف لصٌّ يطيق بحسرُ

مسـاكِن اجلن أو يف ســدِّ يأجـوِج

يـرى)1( البـيــوت أحاديثــًا مضعفـة 

فيهـا القـوي فيسـتثنـي بتخريـِج

بينــا تـرى املـرَء ذا مـاٍل ومقـدرٍة

تـراهرُ قـد صار فيها)2( يف املحاويِج

َ أن يكون هلم غري قلي�ل املباالة،  هرُ يف أي�دي الوالة، وَع�ررُ ق�د َكثرُ�َر وقوعرُ

 ، هرُ ، والسياسة حتكم بأن يرُطال لعدم اإلقرار حبسرُ هرُ عرُ جنْسرُ نوَّ فا يزال العقاب له يرُ

حتى أتاح له القدر املقدور، أْن دخل بدمشق داَر بعض الصدور، فوجدها دار 

، وألفاها بحرًا ال حيسن أن يكون من غري جواهره  رجٍل قد امترُحن بالعلوم قلبرُهرُ

، ]فهو كام[ )3( قلت: كسبرُهرُ

بـأرضٍب العبـاَد  اهللرُ  فتـَن  فتـًى 

هرُ اختبـاررُ بالعلـوم  إال  يـكرُ  فلـم 

وأعجـبرُ شــيٍء َأنَّ مــا كان فتنة
)�( هرُ هرُ  واختيـاررُ لـه كان  فـيـه  ودُّ

فحن هالته كتائبرُ الكتب، وأيقن منها بس�وِء املنقلب، قال: إنَّ يف أمثالنا 

)1( يف ز: تروى.
)2( يف ز: منه .

)3( من ز. ويف األصل: فقلت .
)4( سقط هذا البيت من ز.

َمقامة تعلق الشص في حلق اللص
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السائرة، ومثاالتنا الباهرة:

َمْن ترك صعبًا، فقد ضعف قلبًا.

و بِتذليل النفوس، حتصيل النفيس.

وجديٌر باملقت، تاركرُ ما ال حيصل يف الوقت.

وه�ذه عملة ال ينفع قليلرُه�ا، وال يرفع جليلرُها، فلم يب�ق إال َأن أتزيا بزي 

فقي�ه طالب، ومش�تغٍل مواظ�ب. ومل يزل كذل�ك حتى أنس بصاح�ب الدار، 

وأكث�ر ماحظَة ما لديه حالَة اإليراد واإلص�دار، معمًا فكره يف بلوغ الوطر، 

مهم�ًا للعل�وم)1( م�ا ع�دا علم النظ�ر، فلم ي�زده الفك�ررُ إال نقص�ًا يف احليلة، 

وكّدًا)2(يف املخيلة، وذلك ألنَّ السارق املاهر ال خياطر بغري)3( خطري، وال يسري 

لتحصيل يسري، فإن ]من[ )4( أمثال اللصوص: إِذا خاطرَت بكفِّك، فا تأخذ 

: إْن خرجترُ م�ن هذه الدار خائبًا، كنترُ حقيقًا أْن ال  م�ا مل يكِفك، فقال اللصرُّ

أرُرى إال زاريًا عائبًا، فأمجَع رأيه عىل ]رسقة[ )5( ألفاِظ الكتب ومعانيها، وأن ال 

عانيها، فإذا قىض من تلك الدار  يكون تاركًا ملا أمكن من الصناعة التي مل يزل يرُ

: مأربًا، اختذ إىل غريها مربًا ، فكان كام قلترُ

)1( يف األصل: بالعلوم. 
)2( يف ز: كذا.

)3( يف ز: لغري.
)4( من ز.
)5( من ز.
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الزمـًا صنعـَة اللصـوص فلـو نـا

خيـاال سـواها  ِمـن  رأى  ملـا  َم 

ولـدى احلرش لو رأى بـرشًا )1( الـ

ـحـايف وافـاه كـي يلـصَّ النعـاال

فام زال يرُغري عىل بادي املعاين وكامنها، ويرُثري غريَة األدب بتحريك ساكنها، 

ويب�دل صحيح األلفاظ برثِّها، وس�مينها بغثِّها، حتى َخيَّ�َل له اجلهل أنَّ مراَده 

حص�ل، وأنه اتصل بام طل�ب فانفصل، فعند ذلك َعَزَم ع�ىل َأْن يفارق مفارقَة 

معيب، ويبدي مقالة مريب، ومل يدِر أنَّ س�ارق املال، أعذررُ من س�ارق املقال، 

ألن ح�رز املعاين أمنع حمًا، وأمتع عقدًا وحًا، فلّما أحس ]صاحب[)2( الدار 

)3( هاربًا بام  ب�ام َقَص�َد الل�صرُّ إليه، وصحب مع�ول الفقد عام ع�ّول علي�ه، وىلَّ

رسق، واس�تصحب - حرًة ع�ىل ما فاته - احلرق، فام لبث)4( أن تس�ور دارًا 

معِجب�َة اإلح�كام، نافذة باملكها س�هام األحكام، فدخلها لي�ًا طمعًا يف املال، 

غافًا عام يرجع إليه من سوء املآل، مع علمه بأن ِمن أمثال اللصوص:

ر يف املام. َمْن تسَور يف الظام، هتوَّ

وَمْن دخل طامعًا مواطن اهليبة، قلَّ أْن يرجع إال باخليبة.

)1( يف ز: برش.
)2( من ز.

)3( أي اللّص .
)4( كتبها ناسخ ز: لبس!

َمقامة تعلق الشص في حلق اللص



البارق في قطع السارق  10�

)1( بحر الظلمة إىل الغرق، يف يم الَفَرق، فعثر ِمْن َدَهِشِه إىل  فأفىض به غوصرُ

ترُ  بئٍر واسعة الِفناء، حمكمِة البناء، بعيدِة املاء، فلم يزل يرسب فيه ويعوم، ويبكِّ

نفسه ويلوم، فلام أسفر)2( الصبح عن وجهه املنري، جاء بعض الغلامن إىل البري، 

َت طالبًا اإلعام)3(، وملا  فح�ن أدىل الدلو مل يقل يا برشاي هذا غ�ام، بل صوَّ

م  أمسك اللص أوثق كتافه، ومل َيروا يف َأْن يرُقطع ِمْن خاٍف خافا، وذلك ألهنَّ

. ، وأظهر بعد طول اإلضامر ما أرسَّ قرروه فأقرَّ

قال الناقدرُ بنرُ رّصاف:

: لو كانت العنرُ بدالً من األثر، النتقلترُ  فحن سمعترُ هذه احلكاية قلترُ

بيقن اخلرُرب عن ظن)4( اخَلرَب، ومل أزل أتوقع ما يكون هلذه احلكاية قرينًا، ]و[ )5( 

عىل تثنية مفردها معينًا، إىل أن وجدترُ مثل ذلك اللص فرعًا وأصًا، وقسيَمهرُ 

نَسَب إىل  قوالً وفعًا، س�ارقًا نرُسب إىل الطيور لرعة اختطافه، وكان أوىل َأْن يرُ

َق الربادع ومحلها عىل أكتافه: احلمري ألنَّه رَسَ

يرُعـزى سـارقًا مل يكـن إىل الطـري 

لسـوى سعـِة اختطـاف املعـاين

)1( يف ز: خوض.
)2( يف األصل: أصبح.

)3( يف األصل: لإلعام.
)4( سقطت من ز.

)5( من ز.
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وحـيـدًا ذاك  كــوَن  اهللرُ   َعلِــَم  
يف  املخـازي فجاء  ِمـْن  ذا  بـثـاِن)1(

وإىل  فرقــة)2(  يعــوداِن  إذ  مقــ
ـطــوع ذا  أربع  وذاك  اثنـتـاِن)3(

ألنَّ ه�ذا اللص أفحشرُ يف الرقة وأقبح، وأج�رأرُ عىل اإلنكاِر واإلرصاِر 

قال: ...)5( ويف يدها ِدّرة،  وأوقح، ال ينقص عن ...)4( اخلانات ذّرة، ألنه كام يرُ

فهو حقيٌق بام أنشدنيه، بعضرُ اإلخوان فيه:

ر الدعوى فقلترُ له وجاهـٍل كــرَّ

ْ  لنـا  ليعـوَد  الــرسُّ  إعـلنـا بـنيِّ

فقال أنظـمرُ قلترُ البعَر قـال عىل الـ

ـعـروض قلترُ له ِمـن ذقن موالنا

فقـال  ذمَّ  عقيَب السـمـِع قلترُ له

سـمعًا فأنشـَد مـا لـو  زاَد  أردانـا

وقـال: شـعرَي حممــوٌد  فقلت له
حمـمـوده إِْذ علــيـَك  اآلن ...)�(

)1( يف األصل: بسايل، ويف ز: بثايل!
)2( يف ز: فوقه.
)3( يف ز: بثاين.

)4( ينظر املخطوط.

)5( ينظر املخطوط.

)6( ينظر املخطوط.

َمقامة تعلق الشص في حلق اللص
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وأي قح�ٍة ت�وازي قحته أو توازن، وه�و يرق من املع�اين الصاحية)1( 

ه الذي مل ي�زل واصًا إليه،  م�ا يزيد ش�هرًة عىل: لو كن�ترُ ِمْن مازن، وينك�ر برَّ

وحف�ّوه)2( الذي ما برح ينزل بالكتب عليه، فإن�ه فتح يف وجهه أبواَب األدب 

بعد إِغاقها، وَجَعَل يف يديه حمكم مفاحتها وأغاقها، ورشح بقواطع الرباهن 

ص�دره وقلبه، وأثقل   بمن)3( تلك الكتب عاتق�ه وصلبه، فنقل بقبيح إنكاره 

جم�از ذل�ك الباب إىل احلقيق�ة، وجعل يدي�ه يف األغاق لك�ون أخاقه بذلك 

خليقة، ورشح صدره وقلبه بقواطع السيوف ال الرباهن، وأثقل بمنن جلودها 

ال بمنن خلودها ذلك العاتق املهن.

وأي  عــذٍر  لــه يف  محـلـه  منـنـًا

أضحى بإنكارها يف الناس يشتهررُ

لو قيل للكلِب هل ترىض برتبتِه؟

ررُ ـذرُ لقـال مـا لِلـذي َيـرىض هبا عرُ

أنـا الـذي أنـزَل اإلحسـاَن منزلـه

ففــي املـودِة  منـي  حيسـنرُ  األثـررُ

إذا ألفــترُ أناسـًا  لـم  أِرْد  أبـدًا

ـنـي الرررُ فراَقهــم ولَو انـي مسَّ

)1( ينظر يف هذه النسبة .
)2( يف ز: حنوه.

)3( قد تقرأ يف ز: عن! واملعنى يف احلالن غري واضح.
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تـنـامرُ أعـنيرُ صحبي واحلفاظرُ  هلم

يقي عـيَّ  بأْن  ال ينقي السـهررُ
أرىض بأيـرس يشٍء مـن  طعامهـم

ررُ زرُ مْت يل منهـم الجرُ دِّ رضـاَي لو قرُ
ًا  موافقــًة أبـدي  إلخواهنــم  وداّ

غتفـررُ هلــم وذنبرُ ِعداهـم ليـس يرُ
فلست أرىض بحال املغريب وال الـ

)1( ـحمريرُ ترىض به يومـًا وال البقررُ

فالعج�ب من آدم�ٍي تنكر معرفته ال�كاب، وترى أنَّ حل�وَل حمله أعظم 
مص�اب، فلقد جتْلَبَب من العار أقبح جلباب، وعوقب من مس�اوئ األخاق 

قال له)2(: بأشد عقاب، فهو جدير بَأْن يرُ

أهيـا املغربـي أغربـَت)3( يف الكـذ
ب وأغريـَت)�( ألســنـًا باهلجـاِء

)1( أقذَع صاحب هذه املقامة يف حقِّ هذا الرجل الذي دعاه باملغريب، وإذا كان ناقلرُ الكفر 
لي�س بكاف�ر، فكذلك ناقلرُ هذا اهلجاء املرُْقِذع ال يتحمل ش�يئًا من مس�ؤوليته، ولوال 

أمانة النقل لكان ثمة موقٌف آخر.  وقد قال تعاىل: ﴿  ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  
ائ       ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ  

ىئ  ىئ  ی  ی   ﴾.
)2( يف ز: فيه.

)3( يف ز: أغريت !
)4( يف ز: أغريب !

َمقامة تعلق الشص في حلق اللص
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القــو يف  للسـخافِة   وتعرضـَت 

للـبـلِء ْرضـًة   عرُ فأصبحـَت  ل 

مـا رأيـنـا ِمْن مغربـٍي)1( سـخـاًء 

وبِعـرٍض)2( نراَك  بادي السـخاِء

َرْت مقاالترُــَك العـقــ ــرِّ فـإذا كرُ

َرْت حـروفرُ اهلجاِء ـرِّ ــمرُ فقـد كرُ

ال تلـم َمـْن هجـاَك إذ أنـت صفــ

ــٌع )3( وهو ملٍق لدلـوه يف الدالِء

قال له - إذا اختار السفر عىل اإلقامة -: ال كتب اهلل له)4( سامة. وبأن يرُ

  

)1( رب�ام كان يقصد أهل األندلس، انظر م�ا قاله الصفدي يف ترمجة اإلمام ابن مالك )ت: 
662 ه��( يف »ال�وايف« )360/3(، وما قاله يف ترمجة اإلمام أيب حيان األندلي )ت: 

745 ه�( يف »أعيان العرص« )334/5(.

وع�ىل أية ح�ال فإن هذا يدخ�ل يف باب نقائض البل�دان، وهو باب أق�رب إىل اهلزل 
َم فقد ظلم. واملزاح منه إىل اجلد، وَمن عمَّ

ثلب.  نتق�ص ويرُ )2( الِع�ْرض هن�ا: جان�ب الرج�ل ال�ذي يصونه من نفس�ه وحس�به أن يرُ
»القاموس« ص )�33(.

)3( يف األصل: صفح.
)4( يف ز: عليه.
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:)1( قلترُ

وق�د اقتديترُ هب�ؤالء)2(، وعمل�ترُ مقامًة س�ميتها »الفارق بـني املصنف 
والسارق«)3( بسبب رجٍل استعار من تامذيت أربعَة كتب من مصنَّفايت وهي:

كتاب »املعجزات واخلصائص« الكبري.

وكتاب »أنموذج اللبيب يف خصائص احلبيب«.

وكتاب »مسالك احلنفا يف والدي املصطفى«.

وكتاب »طي اللسان عن)4( ذم الطيلسان«.

، ونس�ب التتبع لنفسه، وأنا أَقمترُ  نها كتابًا مَجَعهرُ َق مجيَع ما فيها وضمَّ فَرَ
يف تتبعه�ا عرشين س�نة، وَض�مَّ إىل ذلك جانب�ًا رسقه من كت�اب »اخلصائص« 
للق�ايض قط�ب الدين اخليرِضي)5(، وجانبًا رسقه من كتب ش�يخه)6( ش�مس 
الدين الس�خاوي ك� »املقاصد احلسـنة« وغريه، ومل يعزرُ إىل واحٍد منهما حرفًا، 
َد  وَنَقَل من »املقاصد احلسـنة« لش�يخه فصًا طويًا يف فض�ل فصاحته ملسو هيلع هللا ىلص رَسَ
ج  في�ه الكل�َم واألمثال التي ابتك�ر ملسو هيلع هللا ىلص النطَق هبا، وذكر خترجَيها ع�ىل أنه املخرِّ

)1( القائل اإلمام السيوطي، وهذا يثبت أن هذه املقامة »تعلق الشص« ليست له.
)2( يقصد: احلريري، وابن القيراين، وسعد الدين سعد اهلل.

)3( يفي�د هذا أن »الف�ارق« متقدمة عىل »البارق«، لكنِّي وقفترُ عىل نس�خة من »الفارق« 
ذكر فيها كتابه هذا »البارق« ! فاهلل أعلم أهيام األسبق.

)4( يف األصل: يف.
)5( انظر: »املواهب اللدنية« )59�/2( لزامًا .

)6( يف ز: شيخه احلافظ.

خامتـــــــة الكتاب
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املطَِّلع، وإنام هو ختريجرُ الس�خاوي، ومل ينس�ب إىل السخاوي منه شيئًا إال قوَله 
يف حدي�ث: »كنـترُ نبيًا وال آدم وال ماء وال طـني«)1(، وهذا كلرُّه ليس من أدب 

العلم، وسريى هو والناسرُ عاقبَة ذلك.

والعج�برُ أنَّه َنَقَل مجيَع م�ا يف كتايب من »املعجزات واخلصائص« الكربى 
َِع�ْت ل�ه الرشيعةرُ  والصغ�رى بأدلته�ا باحل�رف، وم�ن مجل�ة ذلك ق�ويل: »ومجرُ
« إىل آخ�ره. ثم بع�د حٍن اعرتَض عيلَّ قوٌم ال فه�َم هلم وال اطاع يف  واحلقيق�ةرُ
ّجه  هرُ يف أربعة مصنّفات)2(، فلام ورُ ذكِر هذه اخلصيصة، وأجبترُهم عنها بام س�طَّرترُ
َك)3( حينئٍذ عيلَّ وق�ال: رأيترُ عالمًا  االع�رتاضرُ علي�ه يف ذكر هذه يف كتابِ�ِه ورَّ
ا، وقال لبعض طلبتي: مل أس�مِّ ش�يخك هلم لئا يرُوجهوا  س�بقني إليها فذكرهترُ
ْسَن النية وأداء  عليه االعرتاَض. فحملني بذلك مانة، نسأل  اهلل اإلخاَص وحرُ

األمانة، إِنَّه عىل ما يشاء قدير.

كـتـبـًا منــي  ــارقرُ  الـساّ َســَرَق 
واداّعـاهــا وهــو يف ذاك ضــري

ْتِب السـخاوي قـد جنى وعـىل كرُ
القطب أعنـي اخليري وكتـاِب 

ـــل يف مـزايــا  ســيِِّد  اخلـلـق عرُ
خـرِي مبعـوٍث أتــى مـن مضــر

  

)1( انظر: »املقاصد احلسنة« ص )377(، و»املواهب اللدنية« )59/1(.
)2( هي: »الباهر«، و»شعلة نار«، و»طرح السقط«، و»التسميط«.

)3( أي اعتمد.
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نا خامت�ةرُ احلفاظ واملجتهدي�ن جال الدي�ن أبو الفضل  فه ش�يخرُ  ق�ال مؤلِّ

عبد الرمحن بنرُ اإلمام العامل األوحد كامل الدين الس�يوطي الش�افعي ريض اهللرُ 
عنه وعنَّا به: فرغترُهرُ يوَم اجلمعة ثاين عرش شوال سنة إحدى وتسع مئة.

وكتب ذلك أقلرُّ تامذتِِه الفقريرُ حممد بن عيل الداودي املالكي الشاذيل)1(.

رأيترُ بخطِّ ش�يخ ش�يوخنا ش�يخ اإلس�ام اإلمام احلافظ الكبري شهاب 
الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقاين رمحه اهلل تعاىل ما نصه)2(:

» فص�ٌل فيَم�ْن َأَخَذ تصنيف غريه مطالعة)3( فاّدعاه لنفس�ه وزاد فيه قليًا 
وَنَقَص منه ولكن أكثره مذكور بلفظ األصل: 

»البحر« للروياين، أخذه من »احلاوي« للاموردي.  -

كذلك »األحكام السلطانية« أليب يعىل، أخذه من كتاب املاوردي لكن   -
بناهرُ عىل مذهب أمحد.

»رشح البخاري« ملحمد بن إس�امعيل التيمي، من »رشح« أيب احلس�ن   -
ابن بطال.

»رشح السـنة« للبغ�وي، مس�تمد م�ن »رشح« اخلطايب ع�ىل خ، ومن   -
»رشحه« عىل د)4(.

)1( انظر ما كتبته عن ذلك يف املقدمة .
)2( وأورد هذا الفصل احلافظ السخاوي يف كتابه »اجلواهر والدرر« )391-390/1(.

)3( هذه اللفظة ليست يف »اجلواهر والدرر«.
)4( يقصد البخاري وأبا داود كام جاء مرصحًا هبام يف »اجلواهر والدرر«.

فصل من كالم احلافظ ابن حجر
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الـكلم عىل تراجم البخاري للبدر ب�ن مجاعة، أخذه من »رشح« خ)1(   -
البن املنريِّ باختصار.

- »رشح البخـاري« لش�يخنا اب�ن امللق�ن، مَجَ�َع النص�َف األول من عدة 

رشوح، وأّم�ا النص�ف الثاين فلم يتجاوز فيه النقل م�ن »رشحي«)2( ابن بطال 

وابن التن.

»علـوم احلديـث« الب�ن أيب الدم، أخ�ذه م�ن »علوم احلديـث« البن   -

الصاح بحروفه، وزاد فيه كثريًا، ولكنه مع ذلك يسوق ألفاظه بحروفها)3(. 

]لش�يخنا  الصـلح«  ابـن  كتـاب  وتضمـني  االصطـلح  »حماسـن   -

البلقين�ي[)4( كلرُّ م�ا زاده ع�ىل اب�ن الص�اح مس�تمد)5( م�ن »إصـلح ابـن 

الصلح« ملغلطاي.

»رشح البخـاري« لب�در الدي�ن العيني، أخذه من »فتـح الباري« البن   -

حجر وَنَقَص منه وزاد فيه قليًا، ولكن أكثره يسوقه بحروفه الورقة والورقتن 

وأكثر وأقل، ويعرتض عليه أحيانًا اعرتاضات واهية)6(.

)1( كذا يف األصل. ويف »اجلواهر والدرر«: »أخذه من تراجم البخاري«.
)2( يف األصل: رشحن. ويف »اجلواهر والدرر«: شيخي!.

)3( قوله: »ولكنه...« مل يرد يف »اجلواهر والدرر«.
)4( من »اجلواهر والدرر«.

)5( يف األصل: مستمدًا.
)6( هذه الفقرة أوردها السخاوي يف »اجلواهر والدرر«)394/1( منفصلة عن »الفصل« 

م. املتقدِّ
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درُ بن  انتهى ما رأيترُهرُ بخط احلافظ ابن حجر، وَنَقَلهرُ كام شاهده بحروفه: حممَّ

عيل بن أمحد الداودي املالكي.

وم�ن خط احلافظ ش�مس الدي�ن الس�خاوي تلميذ احلافظ اب�ن حجر ما 

ه)1(: مثالرُ

وج�دترُ بخ�طِّ ش�يخنا ع�ىل نس�خٍة م�ن »رشح العمـدة« للربم�اوي ما 

�ه: يقول الفقري أمحد بن عيّل الش�افعي: إنَّ هذا الكتاب مش�ى فيه الش�يخرُ  نصرُّ

ش�مس الدين عف�ا اهللرُ تع�اىل عن�ه عىل رشح ش�يخنا الش�يخ رساج الدين ابن 

، وربَّام مل يزْد فيه  �لرُ مقاصَدهرُ ، وحيصِّ �ن من أوله عىل آخره، ينتخبرُ فوائَدهرُ امللقِّ

اٍس  ى حاذٌق إىِل انتزاع ما زاده مل يزد عىل كرَّ إال اليء اليس�ري بحيث لو تصدَّ

ى لتتبرُِّع م�ا َحَذَفهرُ من رشح ش�يخنا م�ن الفوائد التي  اس�ن، ول�و تص�دَّ أو كرَّ

َد لعم�ل نرَُكٍت عىل كتاب  تضاه�ي م�ا انتخبه لكان قدر ما كتب�ه، ولو كان  جترَّ

شيخنا حتريرًا واستدراكًا ونحو ذلك لكان أظهر لبيان فضيلته وقوة تفنرُّنه، مع 

الّس�امة من اإلغارة عىل كام ش�يخه من غري أن ينس�به إليه، وليس ذلك من 

شكر العلم، واهلل املستعان. انتهى.

  

)1( انظر: »اجلواهر والدرر« )394-393/1(.

فصل من كالم احلافظ ابن حجر
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املصادر

أ( كتب السيوطي وما يتعلق به:

- آثار السيوطي املطبوعة واملخطوطة واملفقودة هلال ناجي )ت: 1432 
ه��(، ملحق ب�� »الفارق ب�ن املصن�ف والس�ارق« للس�يوطي، بتحقيقه، عامل 

الكتب، بريوت، ط1 )1419ه�-�199م(.

- اإلم�ام احلافظ جال الدين الس�يوطي معلمة العلوم اإلس�امية إلياد 
خالد الطباع، دار القلم، دمشق، ط1 )1417ه�- 1996م(.

 - برُغي�ة الوع�اة يف طبق�ات اللغوي�ن والنحاة للس�يوطي، حتقي�ق: حممد 
أب�و الفض�ل إبراهيم )ت: 1401ه��(، دار الفكر ، ب�ريوت، ط2 )1399 ه� 

- 1979م(.

- هبج�ة العابدي�ن برتمجة حافظ العرص جال الدين لعبد القادر الش�اذيل 
)كان حيًا س�نة 946ه��(، حتقيق: عبد اإلل�ه نبهان، طبع جمم�ع اللغة العربية، 

دمشق، ط1 )1419ه�- �199م(.

- التحدث بنعمة اهلل للس�يوطي، حتقيق: اليزابث ماري س�ارتن، مطبعة 
جامعة كمربدج )1972م(.

 - حس�ن املح�ارضة يف تاريخ م�رص والقاه�رة للس�يوطي، حتقيق: حممد 
أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة )1415ه�- 1995م(.

 - عق�ود الزبرج�د ع�ىل مس�ند اإلم�ام أمح�د للس�يوطي، حتقي�ق: أمح�د 

املصـــادر



البارق في قطع السارق  11�

عب�د الفت�اح متام وس�مري حس�ن حلب�ي، دار الكت�ب العلمية، ب�ريوت،  ط1 
)1407 ه�-19�7م(.

- املزهر للسيوطي، دار الفكر، بريوت.

مكتبة جال الدين السيوطي ألمحد الرشقاوي إقبال )ت: 1423ه�(،   -
دار الغرب، الرباط )1397ه�- 1977م(.

- املنج�م يف املعجم للس�يوطي، حتقيق: إبراهيم باجس عب�د املجيد، دار 
ابن حزم، بريوت، ط1 )1415ه�- 1995م(.

- نظ�م العقي�ان يف أعي�ان األعيان للس�يوطي، حرره فيلي�ب حتي )ت: 
1399ه�(، تصوير املكتبة العلمية، بريوت.

ب ( الكتب األخرى: 

- أخب�ار أيب متام أليب بكر حممد ب�ن حييى الصويل )ت: 335ه�(، حتقيق: 
خلي�ل حمم�ود عس�اكر وحمم�د عبده ع�زام ونظ�ري اإلس�ام اهلن�دي، املكتب 

التجاري، بريوت.

- األش�باه والنظائ�ر لتاج الدين الس�بكي )ت: 771 ه��(، حتقيق: عادل 
أمح�د عب�د املوجود، وع�يل حممد مع�وض، دار الكتب العلمي�ة، بريوت، ط1 

)1411ه�-1991م(.

- األعام للزركيل )ت: 1396ه�(، دار العلم للماين، بريوت، ط10 
)1992م(.
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- أعي�ان العرص وأعوان النرص للصفدي )ت: 764ه�(، حتقيق: عيل أبو 

زيد وآخرين، دار الفكر، دمشق، ط1 )�141ه�- �199م(.     

- األغاين أليب الفرج األصبهاين )ت بعد 356 ه�(، حتقيق: سمري جابر، 

دار الفكر، بريوت، ط2 .

- اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع لعياض )ت: 544 ه�(، 

حتقيق: السيد أمحد صقر )ت: 1410 ه�(، دار الرتاث، القاهرة، ط2 .

- انتق�اض االع�رتاض الب�ن حجر العس�قاين )ت: �52ه��(، حتقيق: 

محدي بن عبد املجيد السلفي )ت: 1433 ه�(، وصبحي بن جاسم السامرائي، 

مكتبة الرشد، الرياض، ط1 )1413ه�- 1993م(.

- أنم�وذج الزم�ان يف ش�عراء القريوان حلس�ن بن رش�يق القريواين )ت:  

463 ه��(، مجع�ه وحقق�ه حمم�د الع�رويس املط�وي )ت: 2005م( وبش�ري 

العكوش، الدار التونس�ية للنرش- تونس واملؤسسة الوطنية للكتاب- اجلزائر 

)1406ه�- 19�6م(.

- بستان العارفن للنووي )ت: 676ه�(، طبعة حممد احلجار، دار البشائر 

اإلسامية، بريوت، ط6 )1427ه�-2006م(.

 - البي�ان والتعري�ف برق�ة احلدي�ث النب�وي ملوف�ق ب�ن عب�د اهلل ب�ن 

عبد القادر، دار التوحيد للنرش، الرياض، ط1 )�142ه�-2007م(.

املصـــادر
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- تاريخ اإلس�ام للذهبي )ت: �74 ه�(، حتقيق: بش�ار عواد معروف، 
دار الغرب اإلسامي، بريوت، ط1 )1424 ه�-2003م(.

- تاريخ مدينة دمشق البن عساكر )ت: 571 ه�(، حتقيق: عمر بن غرامة 
العمروي، دار الفكر، بريوت )1415ه�-1995م(.

- تاريخ مدينة الس�ام للخطيب البغدادي )ت: 463ه�(، حتقيق: بش�ار 
عواد معروف، دار الغرب اإلسامي، بريوت، ط1 )1422ه�- 2001م(.

- حتفة القادم البن األّبار )ت: �65ه�(، أعاد بناءه وعلق عليه: إحس�ان 
عب�اس )ت: 1424ه��(، دار الغرب اإلس�امي، ب�ريوت، ط1 )1406ه�- 

19�6م(.

- ختلي�ص الش�واهد وتلخي�ص الفوائ�د الب�ن هش�ام األنص�اري )ت: 
761ه��(، حتقي�ق: عب�اس مصطف�ى الصاحل�ي، دار الكت�اب الع�ريب، ط1 

)1406ه�- 19�6م(.

- تذك�رة النبي�ه يف أّيام املنصور وبنيه البن حبيب احللبي )ت: 779 ه�(، 
حتقيق: حممد حممد أمن، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ط1 )1976م(.

- ترتي�ب مس�ند اإلم�ام املعظَّ�م واملجتهد املق�ّدم أيب عب�د اهلل حممد بن 
إدريس الّشافعي )ت: 204ه�(، رتبه: حممد عابد السندي )ت: 1257ه�(، 
صححه: يوس�ف الزواوي احلس�ني وع�زت العطار احلس�يني، تصوير دار 

الكتب العلمية، بريوت.

- تعلي�ق م�ن أم�ايل اب�ن دري�د )ت: 321ه��(، حتقيق: الس�يد مصطفى 
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ط1  الكوي�ت،  واآلداب،  والفن�ون  للثقاف�ة  الوطن�ي  املجل�س  الس�نويس، 
)1404ه�- 19�4م(. 

- هتذيب األس�امء واللغات للن�ووي )ت: 676 ه�(، تصوير دار الكتب 
العلمية عن طبعة املنريية.

- جام�ع بي�ان العل�م وفضله البن عب�د الرب )ت: 463 ه��(، حتقيق: أيب 
األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، الّدمام، ط5 )1422 ه�(.

- اجلام�ع ألح�كام الق�رآن للقرطب�ي )ت: 6�1 ه��(، الطبع�ة املرصي�ة 
األوىل.

- اجلام�ع ألخ�اق ال�راوي وآداب الس�امع للخطي�ب البغ�دادي )ت: 
463 ه��(، حتقيق: حممود طحان، مكتبة املعارف، الرياض، ط1 )1403ه�-

19�3م(.

- جنان اجلناس للصفدي )ت: 764 ه�(، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، 
)1299ه�(.

- اجلواه�ر وال�درر يف ترمجة ش�يخ اإلس�ام ابن حجر للس�خاوي )ت: 
902ه��(، حتقي�ق: إبراهيم باج�س عبد املجي�د، دار ابن ح�زم، بريوت، ط1 

)1419ه�- 1999م(.

- حياة احليوان الكربى ملحمد بن موسى الدمريي )ت:��0ه�(، حتقيق: 
إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق، ط1 )1426ه�- 2005م(.

املصـــادر
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- اخلص�ال املوجب�ة للظ�ال للس�خاوي )ت: 902ه��(، حتقي�ق: عامر 
حسن بن سهيل حسن عبد الغفار، نرش مجعية دار الرب، ديب، ط1 )1432ه�-

2011م(. وثاث نسخ خطية مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب.

- ال�در الثمن يف أس�امء املصنِّفن البن الس�اعي )ت: 674 ه�(، حتقيق: 
أمحد ش�وقي بنبن وحممد س�عيد حن�ي، دار الغرب اإلس�امي، تونس، ط1 

)1430 ه� - 2009م(.

- ديوان أيب الفتح البستي )ت: 400ه�( - النسخة الكاملة- ، حققه وصنع 
ذيله وعلق الفوائد عليه: شاكر العاشور، دار الينابيع، دمشق، ط1 )2006م(.

- دي�وان ابن اخلياط: أمحد ب�ن حممد التغلبي الدمش�قي )ت: 517 ه�(، 
رواي�ة تلميذه حمم�د بن نرص اخلالدي القيراين )ت: �54 ه�(، حتقيق: خليل 

مردم بك، طبع املجمع العلمي العريب، دمشق، ط1 )1377ه�-�195م(.

- ديوان البحرتي )ت: 2�4ه�(، دار صادر، بريوت. 

- دي�وان احلطيئ�ة )ت نحو:45ه��(، برواي�ة ورشح ابن الس�كيت )ت: 
246ه��(، حتقي�ق: نع�امن حمم�د أم�ن ط�ه، مكتب�ة اخلانج�ي، القاه�رة، ط1 

)1407ه�-19�7م(.

- دي�وان دعب�ل بن عيل اخلزاع�ي )ت: 246ه��(، مجعه وقدم ل�ه وحققه: 
عبد الصاحب عمران الدجييل، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط2 )1972م(.

- ديوان عنرتة بن شداد )ت: نحو 22 ق ه�(، دار صادر، بريوت.



123

- ديوان الغزي: أيب إس�حاق إبراهيم بن عثامن بن حممد الكلبي األشبهي 
)ت: 523ه�(، حتقيق ودراس�ة: عبد الرزاق حسن. إصدار مركز مجعة املاجد 

للثقافة والرتاث، ديب، ط1 )1429ه�- �200م(.

- ديوان املتنبي )ت: 354 ه�(، ضمن رشحه »العرف الطيِّب« لليازجي، 
دار الِعراق للطباعة والنرش، بريوت )1955م(.

- الذي�ل ع�ىل طبق�ات احلنابل�ة الب�ن رج�ب )ت: 795 ه��(، حتقي�ق: 
عبدالرمحن العثيمن، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1 )1425ه�-2005م(.

- الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ملحمد بن حممد بن عبد امللك 
األنص�اري األويس املراك�ي )ت: 703 ه�(، الس�فر األول، القس�م األول، 

حتقيق: حممد بن رشيفة، دار الثقافة، بريوت.

- رس�ائل ابن األثري: ضياء الدين حممد بن حممد بن عبد الكريم اجلزري 
)ت: 637ه��(، دراس�ة وحتقيق: نوري محودي القي�ي وهال ناجي، مطابع 

مديرية دار الكتب، جامعة املوصل.

- الروض الباسم والعرف الناسم للصفدي )ت: 764 ه�(، حتقيق: حممد 
عبد املجيد الشن، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط1 )1425ه�-2005م(

- زاد الرفاق لألبيوردي )ت: 507 ه�(، حتقيق: عمر األسعد، نرش مركز 
مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب، ط1 )1433ه�-2012م(.

- زه�ر اآلداب وثمر األلباب للقريواين )ت: 453 ه�(، حتقيق: يوس�ف 
عيل طويل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1417ه�-1997م(.

املصـــادر
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- الزه�رة ملحم�د ب�ن داود األصبه�اين )ت: 297ه�(، حتقي�ق: إبراهيم 
السامرائي)ت: 2001م(، مكتبة املنار، الزرقاء، ط2 )1406ه�- 19�5م(.

- السنن الكربى للبيهقي )ت: �45 ه�(، تصوير دار املعرفة، بريوت.

- س�ري أع�ام النب�اء للذهب�ي )ت: �74 ه��(، حتقي�ق: جمموع�ة م�ن 
املحققن، مؤسسة الرسالة، بريوت.

- الصفدي وآثاره يف األدب والنقد ملحمد عبد املجيد الشن، دار اآلفاق 
العربية، القاهرة، ط1 )1425 ه�-2005م(.

- الضعف�اء الكب�ري للعقي�يل )ت: 322 ه��(، حتقي�ق: عب�د املعطي أمن 
قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1404ه�-19�4م(.

- الضعف�اء واملرتوك�ن الب�ن اجل�وزي )ت: 597ه�(، حتقي�ق: عبد اهلل 
القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1406ه�-19�6م(.

- الضوء الامع ألهل القرن التاس�ع للس�خاوي )ت: 902ه�(، تصوير 
مكتبة احلياة، بريوت.

- طبق�ات الش�افعية الك�ربى للس�بكي )ت: 771ه��(، حتقي�ق: حممود 
الطناح�ي )ت: 1419ه�( وعبد الفتاح احللو )ت: 1414ه�(، هجر للطباعة 

)1413ه�(.

- الطبقات الصغرى للش�عراين )ت: 973ه��(، حتقيق: عبد القادر أمحد 
عطا، مكتبة القاهرة )1410ه�- 1990م(.



12�

- طبقات النحوين واللغوين للزبيدي )ت: 379 ه�(، حتقيق: حممد أبو 
الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط2.

- عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان للعيني )ت: �55 ه�(، عرصساطن املامليك، 
حتقيق: حممد حممد أمن، اهليئة املرصية العامة للكتاب، )1409ه�- 19�9م(.

- العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرس�ولية للخزرجي )ت: �12 ه�(، 
تصحيح حممد بسيوين عسل، مطبعة اهلال، القاهرة )1329ه�-1911م(.

- الغي�ث املس�جم يف رشح المية العج�م للصف�دي )ت: 764ه�(، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1395ه�- 1975م(.

- الفهرس�ت للندي�م )ت: 3�0 ه�(، حتقيق: أيمن فؤاد س�يد، مؤسس�ة 
الفرقان للرتاث اإلسامي، لندن، ط1 )1430 ه�-2009م(.

- الفوائ�د واألخب�ار البن دري�د )ت: 321ه�(، ضمن )نوادر الرس�ائل(، 
حتقيق: إبراهيم صالح، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2 )1407ه�- 19�6م(.

- فوات الوفيات ملحمد بن شاكر الكتبي )ت: 764ه�(، حتقيق: إحسان 
عباس، دار صادر، بريوت.

- القام�وس املحي�ط للفريوزآب�ادي )ت: �17ه�(، مؤسس�ة الرس�الة، 
بريوت، ط5 )1416ه�- 1996م(.

- القواعد الكربى املوسوم ب�: قواعد األحكام يف إصاح األنام لعز الدين 
عبد العزيز بن عبد السام )ت: 660 ه�(، حتقيق: نزيه كامل محاد وعثامن مجعة 

ضمريية، دار القلم، دمشق، ط1 )1421ه�-2000م(.

املصـــادر
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- الكام�ل الب�ن عدي )ت: 365 ه��(، حتقيق: حييى خمت�ار غزاوي، دار 
الفكر، بريوت، ط 3 )1409 ه�-��19م(.

- كتاب البس�ملة أليب ش�امة املقديس )ت: 665 ه�(، حتقيق: عدنان بن 
عب�د ال�رزاق احلموي العلبي )رس�الة ماجس�تري مقدم�ة إىل جامع�ة أم درمان 

اإلسامية سنة 1422 ه�-2001م(.

- كش�ف الظن�ون ع�ن أس�امي الكت�ب والفن�ون للح�اج خليف�ة )ت: 
1067ه�(، تصوير مؤسسة التاريخ العريب، بريوت.

- اللمع األملعية ألعيان الشافعية لقطب الدين اخليرِضي )ت: �94 ه�(، 
خمطوط يف دار املخطوطات يف بغداد، برقم )�642(.

- املجروح�ن الب�ن حبان )ت: 354 ه�(، حتقيق: حمم�ود إبراهيم زايد، 
دار الوعي، حلب، ط1 )1396ه�-1976م(.

- جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )ت: �07 ه�(، دار الكتاب العريب، 
تب يف الداخل: »دار الكتب العلمية«! بريوت، ط3 )1402ه�-19�2م(، وكرُ

- خمترص املزين )ت: 264ه�(، دار املعرفة، بريوت.

- املدخ�ل إىل الس�نن الك�ربى للبيهق�ي )ت: �45 ه��(، حتقي�ق: حممد 
ضياء الرمحن األعظمي، دار اخللفاء، الكويت )1404ه�(.

- مسند الشافعي )ت: 204ه�(، انظر: ترتيب مسند اإلمام الشافعي.

- املطرب من أشعار أهل املغرب البن دحية )ت: 633ه�(، حتقيق: إبراهيم 
األبياري وآخرين، مصور عن طبعة املطبعة األمريية يف القاهرة )1993م(.
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- معجم األدباء لياقوت احلموي )ت: 626 ه�(، حتقيق: إحسان عباس، 
دار الغرب اإلسامي، ط1 )1993م(.

- معجم البلدان لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت )1397ه�-1977م(.

- معجم الش�عراء للمرزباين )ت: 3�4ه�(، صححه وعّلق عليه كرنكو 
)ت: 1372ه�(، دار اجليل، بريوت، ط1 )1411ه�- 1991م(.

- املعجم الكبري للطرباين )ت: 360 ه�(، حتقيق: محدي الس�لفي، مكتبة 
العلوم واحلكم، املوصل، ط2 )1404ه�-19�3م(.

- املقاص�د احلس�نة يف بي�ان كث�ري م�ن األحاديث املش�تهرة عىل األلس�نة 
للس�خاوي )ت: 902 ه�(، صححه: عبد اهلل الغامري )ت: 1413ه�(، طبع 

مركز أهل السنة، كجرات اهلند، ط1 )1425-2004م(.

- مقام�ات احلري�ري )ت: 516ه��(، ضم�ن رشح أمحد ب�ن عبد املؤمن 
القي�ي الرشي�ي )ت: 619ه�(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املؤسس�ة 

العربية احلديثة، مطبعة املدين، القاهرة.

- املواه�ب اللدني�ة باملنح املحمدّية للقس�طاين )ت 923 ه��(، حتقيق: 
صالح أمحد الشامي، املكتب اإلسامي، بريوت، ط1 )1412ه�-1991م(.

- املوش�ح للمرزب�اين )ت: 3�4 ه��(، حتقيق: عيل حمم�د البجاوي، دار 
هنضة مرص، القاهرة )1965م(.

املصـــادر
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- مي�زان االعتدال للذهب�ي )ت: �74 ه�(، حتقيق: عيل حممد البجاوي، 
دار املعرفة، بريوت.

- هناي�ة األرب يف فن�ون األدب للنوي�ري )ت: 733ه��(، حتقي�ق: الباز 
العريني، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة )1412ه�- 1992(.

- هداي�ة الس�الك إىل املذاه�ب األربع�ة يف املناس�ك الب�ن مجاع�ة )ت: 
767ه��(، حتقي�ق: ن�ور الدي�ن ع�رت، دار البش�ائر اإلس�امية، ب�ريوت، ط1 

)1414ه�-1994م(.

- هدي�ة العارف�ن للبغ�دادي )ت: 1339ه�(، تصوير مؤسس�ة التاريخ 
العريب، بريوت.

- الوايف بالوفيات للصفدي )ت: 764ه�(، حتقيق: جمموعة من املحققن العرب 
واملسترشقن، دار النرش فرانز شتايز- شتوتغارت، ط3 )1412ه�- 1992م(.

- الوساطة بن املتنبي وخصومه للجرجاين )ت: 392 ه�(، حتقيق: حممد 
أبو الفضل إبراهيم وعيل حممد البجاوي، تصوير املكتبة العرصية، بريوت.

- وفي�ات األعيان البن خلكان )ت: 6�1ه�(، حتقيق: إحس�ان عباس، 
دار صادر، بريوت.
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ق الكتب والبحوث اآلتية صدر للمحقِّ
1- العجاب يف بيان األس�باب للحافظ ابن حجر العسقاين: دراسة وحتقيق. 

ط دار ابن اجلوزي، الدمام ط1 )1417ه�-1997م(، ط 2 )2006م(.

2- الكلامت البينات يف قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ   ﴾  للعامة مرعي بن يوس�ف احلنبيل املقديس: دراس�ة وحتقيق. 
يف جملة األمحدية، ديب، العدد )6(، )1421ه�-2000م(.

3- الفتح القديس يف آية الكريس لإلمام البقاعي: دراسة وحتقيق. ط دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب، )1422ه�-2001م(.

4-نظرات فاحصة يف » رسالة يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ﴾ 

املنسوبة إىل ابن طولون «. يف جملة كلية الدراسات اإلسامية والعربية بديب، 

العدد )20(، )2001م(.

5- أض�واء ع�ىل ظهور علم املناس�بة القرآني�ة. يف جملة األمحدي�ة، ديب ، العدد 

)11(، )1423ه�-2002م(.

6- إس�هام اإلم�ام الفريوزآب�ادي يف احلرك�ة العلمي�ة التفس�ريية يف زبي�د. يف 

كت�اب مؤمت�ر )زبيد وصاهتا العلمي�ة بالعامل العريب واإلس�امي( يف اليمن 

)2002م(.

7- القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي يف آثار القدماء واملرُْحَدثن: دراس�ة 

وثائقية. ط دار البحوث بديب، )1424ه�-2003م(.

�- القايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األيام )مطوية(، ط1 )1424ه�-2003م(.

صدر للمحقق
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 9- ق�ادة األم�ة يف رحاب الق�رآن. ط دار البحوث ب�ديب، ط1، )1424ه�-

2003م(، ط2، )1424ه�-2003م(.

10- رس�الة يف التفس�ري عىل صورة أسئلة وأجوبة للعامة الشيخ عبد الكريم 

َبان: تقديم وحتقيق. ط دار البحوث بديب، )1424ه�-2003م(. الدَّ

11- ِم�ْن عب�د الرمحن بن األش�عث إىل عب�د الرمحن بن اجل�وزي: موازنة بن 

الس�يف والكلم�ة. يف كت�اب مؤمتر )مقتضي�ات الدعوة يف ض�وء املعطيات 

املعارصة( يف جامعة الشارقة )2003م(.

12- دي�وان القايض عب�د الوهاب البغ�دادي املالكي: مج�ع وتوثيق وحتقيق. 

ط دار البحوث للدراس�ات اإلس�امية وإحياء ال�رتاث بديب، )1425ه�-

2004م(.

ْحَساِن﴾ للعامة  ررُ بِاْلَعْدِل َواإْلِ 13- قائد العقيان يف قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأمرُ

مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق.  ومعه:

14- نصيح�ة ال�وزراء للعام�ة مرع�ي ب�ن يوس�ف احلنبيل املق�ديس. ط دار 

البحوث بديب، )1426ه�-2005م(.

15- اإلم�ام الزرك�ي وكتابه الآللئ املنثورة يف األحاديث املش�هورة. يف جملة 

تراثيات، القاهرة ، العدد )�(، )2006م(.

الش�يخ  للعام�ة  الصوفي�ة  واش�تقاق  التص�وف  تعري�ف  يف  رس�الة   -16 

َبان. يف جملة البحوث والدراس�ات الصوفية، القاهرة ،العدد  عبد الكريم الدَّ

)2(، )2006م(.
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17- جه�ود دار البح�وث يف حتقي�ق ال�رتاث ونرشه . يف كت�اب مؤمتر )حتقيق 

الرتاث العريب( يف جامعة آل البيت يف األردن )2006م(.

ين الس�بكي: دراسة  �1- حتقيق النظر يف حكم البرص املنس�وب إىل برهان الدِّ

وحتقيق. ط دار البشائر اإلسامية، بريوت )2007م(.

19- َمْن مؤلف كتاب الغاية والتقريب ؟. يف جملة معهد املخطوطات العربية، 

املجلد )51(، العدد )1( و)2( ، القاهرة )2007م(.

20- كت�ب فضائ�ل بي�ت املق�دس: نظ�رات تقويمي�ة )تاري�خ بي�ت املقدس 

املنس�وب إىل اب�ن اجل�وزي أنموذج�ًا(. يف كت�اب مؤمت�ر )ت�راث القدس(، 

القاهرة، )�200م(. 

21-نظرات يف مس�ند اإلمام الرفاعي املصنوع. يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، 

ديب، العدد )60(، )1429ه�-�200م(. 

22-كتاب الطب النبوي ليس لإلمام الذهبي. يف كتاب مؤمتر )ش�مس الدين 

الذهبي( يف تركامنستان )2009م(.

23- رشوح أرضية لكتاب س�اموي. يف كتاب مؤمتر )املخطوطات الشارحة( 

يف مكتبة االسكندرية )2009م(.

24- الرتاث وإش�كالية النضج واالحرتاق. يف كتاب مؤمتر )مستقبل الرتاث( 

الصادر عن معهد املخطوطات العربية، القاهرة، )1432 ه� - 2011 م(.

صدر للمحقق
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* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسلمية والعمل اخلريي بديب:

ط3 )1430ه��- ط2)�142ه��-2007م(،  يف رمض�ان.  ملسو هيلع هللا ىلص  النب�ي   -1

2009م(، ط4 )1433ه�-2012م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلس�ن الثقافية اإلس�امية. أّما 

الطبعة األوىل فكانت سنة )2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل يف القرآن. ط1)1429ه�-�200م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط1)1429ه�- �200م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط1)1429ه�- �200م(.

5- توضيح قطر الندى للعامة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي : 

عناية وتقديم. ط1 )1429ه�- �200م(، ط2 )1433ه�- 2012م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط1)1430ه�- 2009م(.

7- موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب )من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراش�دين( 

للعام�ة عيّل الق�اري )ت: 1014ه�(: دراس�ة وحتقي�ق. ط1)1430ه�- 

2009م(.

�- العناية بطاب العلم عند علامء املسلمن. ط1 )1430ه� - 2009م(.

9- قادة األمة يف رمضان. ط1 )1431ه�- 2010م(.

10- رعاي�ة األرسة املس�لمة لألبن�اء: ش�واهد تطبيقي�ة م�ن تاري�خ األم�ة. 

ط1)1431ه�- 2010 م(.
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* ع�رش رس�ائل يف التفس�ري وعل�وم الق�رآن لإلم�ام ج�ال الدين الس�يوطي 

)ت: 911ه�(، وهي:

11- رياض الطالبن يف رشح االستعاذة والبسملة: دراسة وحتقيق. 

12- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

13- الكام عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

14- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

15- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

16- اليد البسطى يف تعين الصاة الوسطى: دراسة وحتقيق.

17- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة: دراسة وحتقيق.

ٺ﴾:  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   تع�اىل:﴿پ   قول�ه  يف  املح�رر   -1�

دراسة وحتقيق.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

20- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.

 وه�ذه الرس�ائل الع�رش ص�درت يف جملدي�ن، ط1)1431ه�� -2010م(، 

ط2)1432ه�-2011م(.

21- األخب�ار املروية يف س�بب وضع العربية للس�يوطي: تقديم وحتقيق. ط1 

)1432ه�-2011م(.

صدر للمحقق
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22- الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وحتقيق. ط1 

)1432 ه� - 2011م(.

23- وداع رمضان لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي)ت:597ه�( : حتقيق وتقديم. 

ط1 )1432 ه� - 2011م(.

24- قادة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن أمحد 

الديريني)612-��6ه�(: حتقيق وتعليق.ط1)1432ه�- 2011م(.

25- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية(، ط1 )1432 ه� - 2011م(.

26- دليل�ك إىل العمل اليس�ري واألج�ر الكبري )مطوي�ة(، ط1 )1433 ه� - 

2012م(.

27- الب�ارق يف قطع الس�ارق للس�يوطي: حتقيق ودراس�ة، ط1 )1434ه�-

2012م(.
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